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Estimados companheiros (as),

Visando compor um quadro de voluntários para atuar na Equipe Nacional de
Especialidades, a União dos Escoteiros do Brasil está lançando uma “chamada aberta”
para selecionar 04 pessoas para integrarem esta equipe.

Atribuições

Os voluntários selecionados se reportarão diretamente ao Coordenador Nacional de
Especialidades e seus adjuntos, e terão as seguintes responsabilidades:

● Analisar o atual sistema de especialidades;
● Estudar a construção de um novo sistema de especialidades;
● Validar o novo sistema de especialidades com outros agentes da instituição;
● Documentar o novo sistema de especialidades.

Perfil dos candidatos

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

● Estar com o registro regular;
● Ter sido Lobinho (a), Escoteiro (a), Sênior/Guia  é um diferencial;
● Ser pioneiro ou pioneira é desejável;
● Ter conquistado distintivos especiais nos ramos pelos quais passou é desejável;
● Ter disponibilidade de tempo para apoiar as ações da Equipe Nacional de

Especialidades, cumprindo voluntariamente as funções inerentes ao cargo;
● Ser acessível, comunicando-se regularmente e emitindo pareceres sempre que

solicitado;
● Ser capaz de comunicar-se utilizando ferramentas virtuais (reuniões por Skype,

Meet e semelhantes).
● Apresentar conhecimentos e vivências dentro da área de Programa Educativo.

Processo seletivo

Visando garantir que a composição da equipe 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 o formulário de candidatura até a
data de 24 de março de 2023, contendo:

● Nome completo e número de registro;
● Mini Currículo indicando:

○ Formação acadêmica;

https://forms.gle/7sTdqAAzBdB1Yu7DA
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○ Experiência profissional (destacar as experiências com auditoria e
consultoria, caso as tenha);

○ Experiência escoteira (com ênfase nas ações e atuação nos níveis regional e
nacional);

● Indicar a disponibilidade de tempo que poderá contribuir, caso seja selecionado
(expresso em média de horas por mês);

● Incluir carta de recomendação da Região Escoteira do candidato/a (favor anexar
documento de recomendação).

Os candidatos selecionados receberão capacitação específica sobre o papel a ser
desempenhado, bem como orientações sobre o uso das ferramentas que compõem o
Suporte Nacional.

Sempre Alerta para Servir!

Curitiba, 14 de março de 2023.

Ivan Nascimento
Presidente dos Escoteiros do Brasil


