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Com o objetivo de garantir à Equipe Nacional do Ramo Pioneiro uma composição mais
abrangente, bem como o envolvimento dos jovens do Ramo nas operações, além de se
constituir também em oportunidade de capacitação, os Escoteiros do Brasil estão
lançando uma "chamada aberta" para pioneiros(as) interessados em ingressar na
equipe.

A Equipe Nacional do Ramo Pioneiro será composta por oito integrantes, dos quais
quatro mestres pioneiros já estão definidos:

● Diva Irene da Paz Vieira - Coordenadora
● Ana Filipa Nazareth G. Simão – Coordenadora adjunta
● Rodrigo Ferreira Nascimento – Coordenador adjunto
● Rogério Augusto Vieira – Coordenador adjunto

As quatro vagas restantes serão destinadas a quatro jovens pioneiros ou pioneiras,
considerando os seguintes requisitos:

● Dois jovens que tenham idade entre 18 e 19 anos em 2023;
● Dois jovens com idade de 20 anos que não poderão ter completado 21 anos em 30

de agosto de 2024;

Perfil dos candidatos

Para serem selecionados, os candidatos deverão atender ao seguinte perfil:

● Ser pessoa pró-ativa e comprometida;
● Ter registro como pioneiro no ano 2023;
● O candidato não pode fazer parte de nenhuma Equipe Regional Pioneira;
● Ter disponibilidade de tempo para apoiar as ações da Equipe Nacional do Ramo

Pioneiro, de acordo com os termos desta chamada, cumprindo voluntariamente as
funções inerentes à função;

● Ser acessível, comunicando-se regularmente e emitindo pareceres sempre que
solicitado;

● Ser capaz de comunicar-se, utilizando ferramentas virtuais (reuniões por Meet,
Zoom, Facebook e assemelhados).

Processo seletivo

Visando garantir que a composição da Equipe Nacional do Ramo Pioneiro seja
abrangente, o processo contemplará a seleção de pessoas de diferentes idades,
equidade de gênero e das diversas regiões do país.

Os interessados em se candidatar deverão preencher este formulário de candidatura até
10/03/23, indicando:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjwEAHS87auJR6-MF6Y6YA1AR7YOI9LeiUJJO5FaUGUAzDCw/viewform
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● Nome da Equipe: Ramo Pioneiro
● Coordenador: Diva Irene da Paz Vieira

IMPORTANTE: O candidato deverá anexar a carta de recomendação da sua respectiva
Região Escoteira.

Sempre Alerta para Servir!

Curitiba, 16 de fevereiro de 2023.

Ivan Nascimento
Presidente dos Escoteiros do Brasil

Aline Costa Teixeira Conde
Diretora de Métodos Educativos

dos Escoteiros do Brasil


