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Edital 003/2020 - UEB/MS 

A DIRETORIA EXECUTIVA REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL torna 

pública a realização de seleção de voluntário para a função de COORDENADOR 

REGIONAL DO RAMO SÊNIOR 

 

OBJETIVO DO EDITAL 
O objetivo principal deste edital é possibilitar um processo eficiente, democrático e 

transparente para a seleção de voluntário para ocupar a função de COORDENADOR 

REGIONAL DO RAMO SÊNIOR dos Escoteiros do Brasil/MS.  

 

PRÉ-REQUISITOS 

  Ter 18 (dezoito) anos;  

  Estar com registro na UEB ativo para o ano corrente; 

  Possuir, no mínimo, Curso Básico Escotista homologado; 

  Ser recomendado por escrito, pela sua UEL, para execução da função regional 

paralela a sua função na UEL; 

  Disponibilidade de tempo suficiente para exercer o cargo inclusive aos finais de 

semana, além de realizar o trabalho virtual durante a semana;  

  Poderá exercer apenas um cargo em âmbito regional. 

 

HABILIDADES 

 Ter perfil proativo, motivado, hands on (“mão na massa”), possuir autonomia para 

trabalhar também de maneira isolada, e saber trabalhar em equipe, entregando sempre as 

ações no prazo e com máximo de eficiência;  

 Boa comunicação oral e escrita;  

 Falar e apresentar em público de maneira clara;  

 Fazer uso de tecnologia, em especial móvel, para executar suas tarefas em um curto e 

eficiente espaço de tempo;  

 Comprometimento com os princípios, a Lei e a Promessa, elevado espírito escoteiro e 

um profundo senso de que estará servindo aos Escoteiros do Brasil;  

 

ATIVIDADES DESEMPENHADAS 

 Colaborar na coordenação das ações referentes ao desenvolvimento do Programa 

Educativo do Ramo Sênior em âmbito regional, assegurando que o programa seja 

oferecido com apropriado padrão de qualidade;  

 Colaborar nas tarefas de estudo, avaliação e propagação do Programa Educativo do 

Ramo;  

 Apoiar e orientar os responsáveis nas Unidades Escoteiras Locais em suas atividades 

com relação ao Programa Educativo;  

 Propor e apoiar a promoção de seminários, workshops, mesas redondas, entre outros 

eventos, destinados a facilitar a troca de ideias, o compartilhamento de novas 

experiências a avaliação e atualização do Programa Educativo do seu Ramo;  

 Participar quando solicitado, da elaboração de programa dos eventos escoteiros 

regionais para o Ramo;  

 Sugerir e integrar membros à Equipe Regional de Programa, com o aval da Diretoria 

Executiva Regional;  

 Participar das reuniões com a Diretoria Executiva Regional, quando solicitado;  



  

 
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL Região Mato 

Grosso do Sul Rua São Bartolomeu, 565, Vila Nasser - Campo 

Grande - MS e-mail: escritorio@escoteirosms.org.br 

 Disponibilidade de tempo suficiente para exercer o cargo inclusive aos finais de 

semana, além de realizar o trabalho virtual durante a semana; 

 Submeter-se ao processo formal de capacitação dos Escoteiros do Brasil sob 

orientação do Diretor Presidente Regional, assinando o Acordo de Trabalho Voluntário, 

assim como seguindo as regras do POR, em especial as de utilização do vestuário com 

os distintivos e elementos que apontam sua função como membro de um Escritório 

Regional. Características. 

TEMPO DA NOMEAÇÃO 

A nomeação terá validade de 12 meses, podendo ser renovada de maneira 

indeterminada, levando em conta as necessidades da Diretoria Executiva Regional, as 

ações de planejamento, as renovações de membros, o padrão de entrega das tarefas e o 

comprometimento em geral. No caso de não corresponder às expectativas de ação da 

Diretoria Executiva, terá o Contrato rescindido e não poderá participar de novo processo 

de seleção em qualquer cargo, na gestão desta Diretoria Executiva Regional. 

PERÍODO ETAPA 

 

 

01/09/2020 a 15/09/2020 

Enviar currículo indicando formação acadêmica, experiência 

profissional e escoteira para o e-mail 

escritorio@escoteirosms.org.br com título “Edital 

003/2020”, informando ao final do e-mail nome, 

telefone, UEL a que pertence e número de registro na 

UEB, ativo no ano de 2020. 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 Experiência na função  

 Formação  

 Tempo de movimento escoteiro  

16/09/2020 a 18/09/2020 Seleção e escolha dos candidatos 

19/09/2020 Entrevista com a Equipe Regional por vídeo 

conferência.  

20/09/2020 Resultado final 

20/09/2020 Assinatura do Acordo de trabalho voluntário, ato de 

nomeação e início dos trabalhos. 

Campo Grande, 01 de setembro  de 2020 

 
____________________________________ 

Jefferson Silva Padua de Melo 

Diretor Presidente UEB/MS 


