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Edital 004/2020 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 DE EAD. 

 

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 DE EAD 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 Dirigente 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 

 

  Responsável pela coordenação das iniciativas em Educação a Distância no nível 

regional em sua concepção metodológica e técnica. Bem como prestação de suporte aos 

tutores responsáveis pela condução destes eventos. 

  Atuar em conjunto com a coordenação regional de gestão de adultos no mapeamento 

de demandas na área da EaD.  

  Gerenciar os cursos no Campo Escola Virtual e encaminhar todos os processos 

inerentes ao desenvolvimento dos mesmos, (incluindo distribuição de senhas de acesso, 

descrição e formatação e demais ações necessárias)  

 Atuar em conjunto com o Nível Nacional no desenvolvimento de materiais educativos 

para a modalidade à distância.  

 Gerenciar os relatórios referentes às iniciativas de formação da região que coordena.  

 Ter conhecimento da Política Nacional de Adultos no Movimento Escoteiro. Possuir 

as habilidades e competências necessárias para a administração do Campo Escola 

Virtual e ferramentas que facilitem experiências em EaD.  
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 Orientar a equipe regional de EaD sobre a metodologia de desenvolvimento de 

iniciativas de formação na modalidade.  

 Garantir que os processos de abertura, oferta e aplicação das iniciativas de EaD, 

estejam alinhadas às orientações do Nível Nacional. 

 

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 004/2020”, 

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 

UEB 49269-8 


