
 

 

ANALISTA DE PROGRAMA EDUCATIVO - SÊNIOR 

 

Como Analista de Programa Educativo você será responsável por colaborar com as 
ações que envolvem o desenvolvimento do Programa Educativo dos Escoteiros do 
Brasil, 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 da área de Programa Educativo;  
 

● Elaborar materiais e recursos educativos voltados para a aplicação do Método 
Educativo Escoteiro e do Programa Educativo da UEB, tais como: manuais e guias, 
fichas de atividades, vídeos e outros recursos; 

 
● Colaborar com o desenvolvimento de pesquisas e avaliações sobre aplicação do 

programa educativo, reunir as informações e receber as demandas da instituição, 
bem como orientar a equipe para atualizações, correções e ajustes, inclusive na 
produção de material; 
 

● Apoiar e orientar os responsáveis regionais em suas atividades com relação ao 
Programa Educativo; 
 

● Apoiar as ações, projetos e implementação da iniciativa Mundo Melhor; 
 

● Colaborar na aplicação de cursos de formação, propor e promover seminários, 
workshops, mesas redondas, entre outros eventos; 
 

● Participar, quando solicitado, da elaboração de programa dos eventos escoteiros 
nacionais, visitando com antecedência os locais e realizando reuniões com as 
equipes de trabalho. 

 
 

ESPERAMOS QUE VOCÊ  

 Tenha experiência na área de no mínimo 3 anos em outras empresas ou 
organizações (preferencialmente relacionadas a área da educação); 

  Tenha experiência de no mínimo 5 anos no Movimento Escoteiro;  

  Tenha experiência de no mínimo 3 anos de atuação em nível regional, com 
avaliação positiva da Direção Regional;  



 

 

 

 

  Tenha graduação em pedagogia, psicologia ou outras áreas correlatas à 
educação;  

  Conhecimento pacote office nível intermediário;  

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

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

  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; 
● 40 horas semanais; 
● Plano de cargos e salários. 

 

PARA SE CANDIDATAR 

Enviar currículo para o e-mail: vagas@escoteiros.org.br com o título da vaga 
“ANALISTA DE PROGRAMA EDUCATIVO” até o dia 31 de março de 2023. 

 


