
 

 

LÍDER DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 

Como Líder de Gestão Estratégica você será responsável por colaborar com as ações 
que envolvem o aumento do efetivo do Movimento Escoteiro, gestão estratégica e 
organização de eventos, compartilhando de um espaço de trabalho multidisciplinar 
e fazendo parte de uma das 100 melhores ONGs Brasileiras e Melhor ONG de 
Educação conforme premiação de 2021.  

Importante: Vaga afirmativa para pessoas de todas as raças, etnias, gêneros, 
religiões, orientação sexual e PCDs.  

 

CONHEÇA O DESAFIO  

• Responder pela gestão das áreas sob sua responsabilidade: Eventos, Gestão 
Estratégica e Crescimento e Expansão;  
 

• Contribuir na elaboração e execução do Planejamento Estratégico, monitorando o 
alcance dos indicadores e ações previstas, bem como orientando a equipe sobre 
seus respectivos processos, metas e projetos, apresentando relatórios para a 
Diretoria Executiva Nacional e o Conselho Administrativo Nacional.  

 
• Supervisionar o planejamento e execução de eventos e atividades especiais, 

acompanhando as ações de organização, atuando principalmente na concepção do 
projeto, nas questões ligadas a infraestrutura, gestão de riscos, visão de negócio e 
designação dos seus respectivos responsáveis, visitando com antecedência os locais 
e realizando reuniões com as equipes de trabalho. 
 

• Supervisionar o desenvolvimento de iniciativas ligadas a crescimento e expansão, 
tais como: desenvolvimento de material de apoio, análises de potencial de 
crescimento, definição de estratégias, apoio a regiões escoteiras, capacitação de 
equipes de crescimento e outras correlatas. 

 
 

ESPERAMOS QUE VOCÊ  

• Tenha experiência de no mínimo 3 anos com gestão de equipe e gestão 
estratégica; 

• Tenha experiência de no mínimo 3 anos no Movimento Escoteiro;  

• Tenha graduação em Administração de empresas, Logística, Operações, Gestão 
de Pessoas, Planejamento Estratégico e áreas correlatas;  

• Conhecimento pacote office nível intermediário;  



 

 

• Tenha facilidade com ferramentas de trabalho compartilhado e em nuvem 
(Google Docs, Drive e outros); 

• Tenha conhecimento intermediário de produção e revisão de textos, indicadores 
de desempenho, gestão de projetos, oratória, gestão de equipes, organização de 
eventos e afins;  

• Tenha facilidade de trabalho em equipe, liderança, tomada de decisões, visão 
global do ambiente, criatividade, boa comunicação e afins; 

• Tenha disponibilidade para viagens; 

• Tenha inglês e/ou espanhol nível intermediário; 

  

SERÁ UM DIFERENCIAL SE VOCÊ  

• Tiver concluído ou concluindo a formação Escoteira de Nível Avançado – Insígnia 
de Madeira. 

 

PROPOSTA DE TRABALHO  

● Trabalho Presencial – Curitiba – PR; 
● Vale refeição ou alimentação; 
● Vale Transporte; 
● Regime de trabalho – CLT; 
● Plano de Saúde Unimed sem coparticipação; 
● Plano Odontológico; 
● Seguro de vida; 
● Convênio-farmácia; 
● Descontos nos produtos exclusivos da Loja Escoteira; 
● Plano de cargos e salários. 

 

PARA SE CANDIDATAR 

Enviar currículo para o e-mail: vagas@escoteiros.org.br com o título da vaga “Lider 
de Gestão Estratégica” até o dia 22/02/23. 

 


