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Detalhamento de funções da Equipe de Serviço (ES)
Dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) vocês já têm escutado
bastante! Mas já tiveram oportunidade de pensar por que “Ter instituições eficazes”
(ODS 16) faz parte desses objetivos? Pode ser que você ainda não tenha pensado
nisso, mas é até meio óbvio... É importante para o planeta que as instituições
governamentais e não governamentais consigam, com uso de menos recursos,
promover ações mais eficazes que colaborem para todos os ODS (meio ambiente,
pobreza, igualdade...), porque assim mais ações podem ser feitas e mais pessoas
beneficiadas.
Por que estamos falando disso agora? Porque em um evento escoteiro, o trabalho
conjunto dos adultos é um modelo de instituição, ou seja, uma ótima oportunidade
dos jovens aprenderem pelo exemplo sobre trabalho colaborativo a favor de
objetivos em comum, com a finalidade de serem pessoas melhores para um mundo
melhor.
Para isso, precisamos de você! Pessoa com nossos valores escoteiros e com muitas
habilidades próprias que podem contribuir para o Conecta Sampa ser incrível! Neste
boletim, iremos falar um pouco como será esse trabalho que está sendo planejado
com muito carinho para que o evento seja especial aos jovens, mas também para
que você sinta que aprendeu um pouco e fez sua parte, além de ter momentos
enriquecedores de interação com outros adultos. São várias as oportunidades de
ajudar, basta ver a função que você acha que poderá contribuir da melhor forma!
A escolha das funções a serem desempenhadas por cada voluntário será realizada
através do Meu Paxtu. Para quem já realizou a inscrição, você precisa acessar o
Meu Paxtu, área de Eventos, selecionar o Conecta Sampa e escolher a sua função
na Equipe de Serviço. Para quem quiser ajudar a construir o Conecta Sampa a
partir de agora, a escolha das funções será realizada no momento da inscrição.
Importante dizer que as quantidades de vagas para as funções relacionadas aqui
poderão sofrer alteração com base nas necessidades do evento e no total de
participantes inscritos. Novas funções poderão ser incluídas conforme demanda,
sendo divulgadas posteriormente. Assim, a escolha da função via Meu Paxtu não
é definitiva, podendo sofrer alterações para atender as necessidades do Conecta
Sampa, mas sempre levando em conta as expectativas dos voluntários que estarão
nos ajudando a construir um evento inesquecível!
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Conforme Boletim 3.1, a participação como membro da “Equipe de Serviço” (ES)
será possível para adultos que atendam os seguintes requisitos:
• Possuam idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos na data de início do evento;
• Possuam o Nível Preliminar concluído;
• Possuam o certificado de conclusão do Curso “TreVo – Treinamento da Equipe
de Voluntário que será disponibilizado pela organização do evento em plataforma
EaD.
Aquele que desempenhar adequadamente suas funções como integrante da ES,
de acordo com as necessidades da organização do evento, receberá, a posteriori,
um crédito no valor de R$100,00 (cem reais) para compras na plataforma Meu Kit.
Importante: no Boletim 3.1 foi informado equivocadamente que os integrantes da
Equipe de Serviço deverão chegar no campo no dia 02/06/2021. No entanto, essa
chegada deverá ocorrer no dia 03/06/2021, às 7h.
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ÁREA ADMINISTRATIVA
Função:

AUXILIAR DE SECRETARIA E RECEPÇÃO
Idade mínima para função: 18 anos
Área: Administrativa/ Secretaria
Sobre:
Secretaria Geral
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoio e controle de check-in e check-out;
Atendimento e informações externas e internas;
Apoio para localizar participantes e orientar a localização no campo;
Solicitações de saída de campo;
Demais atividades solicitadas à secretaria;
Recepção de objetos encontrados seguindo procedimento indicado;
Armazenar os objetos encontrados conforme procedimento indicado;
Registrar informação de perda de objetos pelos participantes;
Fazer o controle de chaves.

Secretaria das Cidades
•
•
•
•

Recepção de objetos encontrados, seguindo procedimento indicado;
Armazenar os objetos encontrados, conforme procedimento indicado;
Registrar informação de perda de objetos pelos participantes;
Fazer o controle de chaves.

Perfil do Candidato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de orientar pessoas
Ter habilidade em relacionamento interpessoa
Ter experiência em atendimento ao público
Saber transmitir informações e motivar pessoas
Ter conhecimento na organização de eventos
Criatividade e interesse em buscar soluções
Capacidade de manter o controle em situações de estresse
Ser uma pessoa receptiva, empática e proativa com os participantes do evento e a Equipe
de Serviço
Agir como um membro de equipe, seguindo os procedimentos propostos pela organização do evento, e aguardando momentos corretos para sugestão para mudanças de procedimentos
Agir como um membro de equipe, seguindo os procedimentos propostos pela organização do evento, e aguardando momentos corretos para sugestão para mudanças de procedimentos.

Vagas: 10
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Função:

SUPORTE A SISTEMAS E REDE
Idade mínima para função: 18 anos

Área:

Administrativa/ Infraestrutura

Sobre:
• Ser capaz de oferecer suporte aos usuários dos sistemas quando chamados;
• Manter os equipamentos em condições de uso;
• Zelar pela boa utilização e conservação dos equipamentos disponíveis;
• Ser capaz de dar manutenção em equipamentos de informática e redes;
Saber anotar de forma organizada cada chamado atendido

Perfil do Candidato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de coordenar e orientar pessoas
Habilidade em relacionamento interpessoal
Saber transmitir informações
Ter conhecimento na organização e segurança de eventos escoteiros
Ter criatividade e interesse em buscar soluções
Capacidade de manter o controle em situações de estresse
Deve ser organizado, ter habilidade em relacionamento interpessoal, ter conhecimento
na organização de eventos escoteiros, criatividade e interesse em buscar soluções, saber
transmitir informações, dar e receber feedback
Ter cursado ou estar cursando faculdade em alguma área relacionada à TI
Conhecimentos básicos em hardware ou redes
Ser comunicativo e articulado

Vagas: 03
Função:

AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENE
Idade mínima para função: 18 anos

Área:

Administrativa/ Infraestrutura

Sobre:
•
•
•
•

Atuar como elo entre a coordenação de seu setor e a equipe de limpeza e conservação
especialmente contratada para o evento;
Manter o controle sobre o recolhimento e destino dos resíduos nas áreas do evento;
Zelar pelos equipamentos e uso dos insumos disponíveis no seu setor;
Manter o controle de asseio nos sanitários e lavatórios do evento, assim como também
nas áreas de circulação.

Perfil do Candidato
•
•
•
•

Deve ser organizado
Interesse em buscar soluções
Ter conhecimentos de conservação e limpeza de ambientes
Ter conhecimento de regras de higiene e limpeza de áreas de sanitários e lavatórios, bem
como de ambientes de alimentação

Vagas: 03
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Função:

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (elétrica, marcenaria e hidráulica)
Idade mínima para função: 18 anos
Área: Administrativa/ Infraestrutura
Sobre:
•
•

Atuar em atividades de manutenção das estruturas existentes;
Zelar pelo material disponível sob sua responsabilidade e do seu setor.

Perfil do Candidato
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de coordenar e orientar pessoas
Ter conhecimento da organização e logística de eventos escoteiros
Ter criatividade e interesse em buscar soluções
Saber trabalhar com planejamento e prazos
Ter conhecimentos específicos nas áreas elencadas
Ter, preferencialmente, trabalhado anteriormente em atividades escoteiras no setor a que
se propõe
Ser organizado e metódico, além de criativo
Ter conhecimento em pacote Office.

Vagas: 03
Função:

OPERADOR DE RÁDIO HT
Idade mínima para função: 18 anos

Área:

Administrativa/ Serviços

Sobre:

•
•
•
•
•
•

Ser responsável pela distribuição dos equipamentos aos coordenadores e demais pessoas
que necessitarem de seu uso;
Manter os equipamentos em condições de uso, com recargas de baterias;
Zelar pela boa utilização e conservação dos equipamentos disponíveis;
Efetuar pequenos reparos nos equipamentos, caso seja necessário;
Ser responsável pela garantia da devolução de todos os equipamentos distribuídos ao final
do evento;Contribuir para elaboração de um relatório final de utilizações dos equipamentos, contendo informação sobre avarias e etc.;
Controlar a entrada e saída dos equipamentos através de assinatura das pessoas que retiraram e devolveram o equipamento.

Perfil do Candidato

•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Ter habilidade em relacionamento interpessoal
Ter conhecimento na organização de eventos escoteiros
Criatividade e interesse em buscar soluções
Saber transmitir informações
Dar e receber feedback
Ter conhecimento de regras de recarga, funcionamento de rádio HT e saber efetuar pequenos reparos nos equipamentos de comunicação
Ser comunicativo e articulado

Vagas: 05
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Função:

OPERADOR DE SEGURANÇA
Idade mínima para função: 21 anos

Área:

Administrativa/ Serviços

Sobre:

•
•
•
•
•
•
•

Agir, preventivamente, na segurança interna do evento;
Auxiliar e orientar o público escoteiro nas reuniões gerais e eventos, evitando tumultos e
riscos;
Fazer a segurança interna do patrimônio do evento;
Elaborar relatórios diários de ocorrências e também um geral a cada evento;
Atender o público escoteiro de maneira cordial e educada, prestando auxílio quando solicitado;
Informar aos coordenadores possíveis irregularidades no campo ou durante os eventos;
Garantir a segurança, física ou moral de todos os participantes do evento.

Perfil do Candidato

•
•
•
•

Ter, preferencialmente, atuado no setor em algum evento escoteiro anterior
Saber trabalhar em equipe e ter atitudes de urbanidade no relacionamento com jovens
Apresentar-se sempre com discrição e ter atitudes como ações preventivas que contribuam para um ambiente harmonioso
Ter ânimo e ser divertido para poder tornar a função mais agradável e assim tornado a
função mais aceitável pelos integrantes do evento

Vagas: 54 (15 mulheres + 15 homens + 24 pessoas, independente do gênero)
Função:

AUXILIAR DE TRANSPORTE
Idade mínima para função: 18 anos

Área:

Administrativa/ Serviços

Sobre:

•
•
•
•
•

Coordenar as áreas de estacionamento interno;
Orientar embarques e desembarques, de maneira segura e controlada;
Orientar o fluxo de veículos dentro do local, seguindo o fluxo estabelecido para garantir a
segurança dos pedestres;
Coordenar a sinalização dos ônibus que transportarão subcampos e equipe de serviço,
para atividades externas;
Garantir a chegada e saída ordenada dos veículos ao local da atividade, de forma a não
formar aglomerações nestes momentos.

Perfil do Candidato

•
•
•

Ter disposição e ser capaz de cumprir horários
Ser organizado
Saber relacionar-se com pessoas, orientando-os, de maneira assertiva e cordiaL

Vagas: 06
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Função:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL
Idade mínima para função: 18 anos
Área: Administrativa/ Saúde
Sobre:

•

•
•
•

Promover a triagem das informações e preencher planilhas de atendimento quando o
paciente chegar ao hospital;
Manter o controle de boletins de atendimento em arquivo;
Prestar informações sobre os atendimentos no hospital aos interessados, quando forem
autorizadas pela equipe médica;
Manter o controle de entrada de pessoas ao atendimento hospitalar;
Zelar pelos materiais e equipamentos de uso no hospital;
Reunir e resumir em um relatório, todos os prontuários efetuados durante o evento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de orientar pessoas
Ter habilidade em relacionamento interpessoal
Ter experiência em atendimento ao público
Saber transmitir informações e motivar pessoaS
Ter conhecimento na organização de eventos
Criatividade e interesse em buscar soluções,
Capacidade de manter o controle em situações de estresse
Ter conhecimento básico de informática e digitação
Ser educado no trato com pessoas: pacientes e colegas de trabalho

•
•

Perfil do Candidato

Vagas: 06
Função:

ENFERMEIRO
Idade mínima para função:

18 anos

Área:

Administrativa/ Saúde

Sobre:

•
•
•
•
•
•

Auxiliar a coordenar o funcionamento e atendimento do hospital do evento, juntamente
com o médico chefe do hospital;
Coordenar o serviço de enfermagem;
Manter controle dos relatórios e planilhas diárias de atendimento;
Prestar atendimento aos médicos quando necessário;
Zelar pelo bom uso, segurança e conservação dos aparelhos e equipamentos disponíveis;
Contribuir para um bom ambiente de trabalho durante seus plantões.

Perfil do Candidato

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de orientar pessoas
Ter habilidade em relacionamento interpessoal
Ter experiência em atendimento ao público
Saber transmitir informações e motivar pessoas
Ter conhecimento na organização, higiene e saúde de eventos escoteiros
Criatividade e interesse em buscar soluções
Capacidade de manter o controle em situações de estresse
Ser diplomado em curso superior de Enfermagem e estar exercendo a profissão
Possuir urbanidade no trato com pessoas e ser disciplinado no cumprimento de suas tarefas e plantões

Vagas: 04
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Função:

MÉDICO
Idade mínima para função:

18 anos

Área:

Administrativa/ Saúde

Sobre:

•

•
•
•

Auxiliar a coordenação do Hospital e dos postos de atendimento avançado durante seus
plantões;
Promover um ambiente harmonioso e agradável na área de trabalho, mantendo bom relacionamento com os demais colaboradores do hospital do evento e postos avançados;
Zelar pelo bom uso e conservação dos materiais e equipamentos disponíveis;
Cumprir seus plantões de trabalho.

Perfil do Candidato

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de coordenar e orientar pessoas
Ter habilidade em relacionamento interpessoal
Ter experiência em atendimento ao público
Saber transmitir informações e motivar pessoas
Ter conhecimento na organização, higiene e saúde de eventos escoteiros
Criatividade e interesse em buscar soluções
Capacidade de manter o controle em situações de estresse
Ser médico diplomado, com especialização em Pediatria, Medicina Interna, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Clínica Geral, Traumatologia, Cardiologia, Dermatologia ou outra especialidade
Disponibilizar equipamentos e instrumentos de uso pessoal, como estetoscópio, medidores de pressão, lanternas, entre outros, para seu uso quando nos plantões
Possuir urbanidade no trato com pessoas e ser disciplinado no cumprimento de suas tarefas e plantões

Vagas: 06
Função:

SOCORRISTA
Idade mínima para função:

18 anos

Área:

Administrativa/ Saúde

Sobre:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atuar na prestação de primeiros auxílios de enfermagem junto às bases de atividades;
Orientar a condução dos enfermos e/ou acidentados para os postos de atendimento ou
ao hospital do evento;
Auxiliar junto à equipe hospitalar, quando solicitado;
Cumprir plantões de trabalho e emitir relatórios de ocorrências diárias;
Zelar pelos equipamentos e aparelhos disponíveis ao seu setor.

Perfil do Candidato

Deve ser organizado
Capaz de orientar pessoas,
Ter habilidade em relacionamento interpessoal e experiência em atendimento ao público
Saber transmitir informações e motivar pessoas
Ter conhecimento na organização, higiene e saúde de eventos escoteiros
Criatividade e interesse em buscar soluções
Capacidade de manter o controle em situações de estresse
Ter concluído curso de Socorrista e/ou de Primeiros Socorros em instituição especializada
Ter condições de trabalho em locais distantes que necessitem caminhadas e exposição às
intempéries

Vagas: 18
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Função:

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Idade mínima para função: 18 anos

Área:

Administrativa/ Saúde

Sobre:

•

•
•
•

Exercer a profissão junto aos pacientes do hospital do evento e postos de atendimento
avançado;
Prestar atendimento aos médicos, quando necessário;
Zelar pelo bom uso, segurança e conservação dos aparelhos e equipamentos disponíveis;
Contribuir para um bom ambiente de trabalho durante seus plantões.

Perfil do Candidato

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de orientar pessoas
Ter habilidade em relacionamento interpessoal
Ter experiência em atendimento ao público
Saber transmitir informações e motivar pessoas
Ter conhecimento na organização, higiene e saúde de eventos escoteiros
Criatividade e interesse em buscar soluções
Capacidade de manter o controle em situações de estresse.
Ser diplomado no curso técnico de Enfermagem e estar exercendo a profissão
Possuir urbanidade no trato com pessoas e ser disciplinado ao cumprir suas tarefas e plantões

Vagas: 07
Função:

PSICÓLOGO
Idade mínima para função:

18 anos

Área:

Administrativa/ Saúde

Sobre:

•

•
•
•

Exercer a profissão junto aos pacientes do hospital do evento e postos de atendimento
avançado;
Prestar atendimento aos médicos, quando necessário;
Zelar pelo bom uso, segurança e conservação dos aparelhos e equipamentos disponíveis;
Contribuir para um bom ambiente de trabalho durante seus plantões.

Perfil do Candidato

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de coordenar e orientar pessoas
Ter habilidade em relacionamento interpessoal
Ter experiência em atendimento ao público
Saber transmitir informações e motivar pessoas
Ter conhecimento na organização, higiene e saúde de eventos escoteiros
Criatividade e interesse em buscar soluções
Capacidade de manter o controle em situações de estresse
Ser diplomado como psicólogo e estar apto a exercer a função
Possuir urbanidade no trato com pessoas e ser disciplinado ao cumprir suas tarefas e plantões

Vagas: 02
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Função:

AUXILIAR DE SUPRIMENTOS
Idade mínima para função: 18 anos

Área:

Administrativa/ Suprimentos

Sobre:

•
•
•
•
•
•

Atuar no controle, armazenamento e distribuição de materiais, equipamentos e demais
produtos de uso do evento;
Manter atualizado diariamente o controle de estoque;
Zelar pela segurança e uso dos equipamentos do evento;
Atender às determinações do coordenador do setor e procurar contribuir para um ambiente agradável de trabalho;
Realizar, durante o evento, pequenas compras solicitadas pelos setores da organização;
Receber - no final do evento, verificando as condições de entrega, acondicionar e listar os equipamentos que foram utilizados e que serão somados ao patrimônio da UEB.

Perfil do Candidato

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de orientar pessoas
Ter habilidade em relacionamento interpessoal
Saber transmitir informações e motivar pessoas
Ter criatividade e interesse em buscar soluções
Conhecimento de organização e gerenciamento de suprimentos e almoxarifado e seus
funcionamentos em eventos escoteiros
Ter experiência no setor de almoxarifado, de forma profissional ou em eventos escoteiros
prévios
Ter conhecimento básico de digitação e saber trabalhar com programas Word e Excel
Ser organizado e saber se comunicar bem

Vagas: 04
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Função:

AUXILIAR DE RESTAURANTE
Idade mínima para função: 18 anos

Área:

Administrativa/ Alimentação

Sobre:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colaborar na montagem física da sinalização no refeitório;
Colaborar com a organização do fluxo de pessoas durante as refeições, podendo desempenhar as seguintes funções;
Organização das filas externas;
Controle de saída e entrada do refeitório;
Controle e manutenção das filas no buffet;
Controle e manutenção das filas no serviço de sucos e bebedouros;
Colaborar com a preparação e manutenção das suqueiras externas;
Acompanhar o serviço da empresa de alimentação contratada, observando as suas condições, relatando à sua coordenação irregularidades encontradas;
Respeitar os horários combinados no primeiro dia de evento, durante nossa reunião de
planejamento.

Perfil do Candidato

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de orientar pessoas
Ter habilidade em relacionamento interpessoal
Saber transmitir informações e motivar pessoas
Ter criatividade e interesse em buscar soluções
Capacidade de manter o controle em situações de estresse
Ter conhecimento na organização e higiene e saúde de eventos escoteiros
Saber trabalhar com planejamento e horários
Preservar e demonstrar os ideais do Movimento Escoteiro no seu dia a dia, através do respeito e obediência da Lei e Promessa Escoteira
Ser cordial, educado e alegre
Respeitar as pessoas e ter uma facilidade em se relacionar com o público
Ser pontual
Obedecer às regras e não permitir exceções
Ter discernimento para entender e tomar decisões em caso de emergência
Entender das normas, cronograma do acampamento e ter conhecimento sobre o P.O.R.
Não ser sexista, homofóbico, racista ou intolerante religioso

Vagas: 24
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ÁREA FINANCEIRA
Função:

OPERADOR DE CAIXA
Idade mínima para função:

18 anos

Área:

Financeira/ Centro Comercial

Sobre:
•
•
•
•

Responsável por registrar mercadorias em um ponto de venda e receber o pagamento do
cliente;
Atuar no controle e troca de valores, nos locais definidos, recebendo a moeda real e
trocando-a pela moeda do evento;
Efetuar ao final de cada turno de trabalho a prestação de contas das cédulas
movimentadas;
Ter responsabilidade para efetuar o fechamento do caixa.

Perfil do candidato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Ter experiência em gestão financeira
Habilidade em relacionamento interpessoal e experiência em atendimento ao público
Capaz de orientar pessoas
Saber transmitir informações
Ter criatividade e interesse em buscar soluções
Capacidade de manter o controle em situações de estresse
Ter domínio no trato de valores e números
Experiência em operações de caixa
Ter atitudes de urbanidade com pessoas e ter sociabilidade e educação no relacionamento com o público participante, prestando sempre o melhor serviço

Vagas:

01

Função:

OPERADOR DE CAIXA DAS LOJAS
Idade mínima para função: 18 anos

Área:

Financeira/ Centro Comercial

Sobre:
•
•
•
•
•
•

Organizar estoques;
Atender o público em geral atuando no estabelecimento comercial da Loja Escoteira
durante o evento;
Vender e cobrar os produtos da Loja Escoteira;
Zelar pelos materiais mantidos no estoque da Loja Escoteira;
Cumprir os plantões de trabalho e os horários definidos;
Atuar como operador de caixa da Loja Escoteira.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Ter experiência em gestão financeira
Habilidade em relacionamento interpessoal e ter experiência em atendimento ao público
Capaz de orientar pessoas e saber transmitir informações
Ter criatividade e interesse em buscar soluções
Capacidade de manter o controle em situações de estresse
Ter, preferencialmente, experiência na área comercial em eventos anteriores
Possuir hábitos de sociabilidade e educação no relacionamento com o público
Ter experiência para tratar com valores
Habilidades com informática

Perfil do candidato:

Vagas:

01
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Função:

AUXILIAR COMERCIAL
Idade mínima para função:

18 anos

Área:

Financeira/ Centro Comercial

Sobre:
•

Apoiar os estandes comerciais em suas necessidades, tais como montagem e substituição
de materiais

Perfil do candidato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Ter experiência em gestão financeira
Habilidade em relacionamento interpessoal
Capaz de orientar pessoas
Saber transmitir informações e motivar pessoas
Ter criatividade e interesse em buscar soluções
Capacidade de manter o controle em situações de estresse
Ter, preferencialmente, experiência na área comercial em eventos anteriores
Possuir hábitos de sociabilidade e educação no relacionamento com o público
Ter experiência para tratar com valores
Habilidade com operações financeiras
Habilidades com informática

Vagas:

01
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ÁREA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Função:

RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E IMPRENSA
Idade mínima para função:

18 anos

Relações Institucionais/
Relações Públicas

Área:

Sobre:
•
•
•
•
•

Apresentar às autoridades e convidados informações sobre o Movimento Escoteiro e
detalhes da organização e programação do evento, procurando salientar os aspectos mais
importantes da atividade e do Escotismo;
Conhecer bem todo o campo e as programações diárias do evento;
Acompanhar autoridades e convidados enquanto estes estiverem no local do evento;
Ser guia de jornalistas nas áreas que estão autorizadas dentro do campo e em lugares em
que se realizam atividades;
Disponibilizar e explicar aos jornalistas e imprensa o kit de imprensa do evento, que
conterá fotos, releases e informações sobre o campo.

Perfil do candidato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de orientar pessoas
Ter habilidade em relacionamento interpessoal
Ter experiência em interagir com o público
Saber transmitir informações e motivar pessoas
Ter conhecimento na organização de eventos
Criatividade e interesse em buscar soluções
Ter experiência em atendimento ao público
Ter habilidade no trato com outras pessoas
Ter conhecimento das normas básicas de protocolo
Ter um bom conhecimento do Movimento Escoteiro

Vagas:

04
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Função:

AUXILIAR DE EVENTOS
Idade mínima para função:

18 anos

Relações Institucionais/
Relações Públicas

Área:

Sobre:
•
•

Apresentar às autoridades e convidados informações sobre o Movimento Escoteiro e
detalhes da organização e programação do evento, procurando salientar os aspectos mais
importantes da atividade e do Escotismo;
Zelar pelo material utilizado durante os eventos.

Perfil do candidato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de orientar pessoas
Ter habilidade em relacionamento interpessoal
Ter experiência em interagir com o público
Saber transmitir informações e motivar pessoas
Ter conhecimento na organização de eventos
Criatividade e interesse em buscar soluções
Ter experiência em atendimento ao público
Ter habilidade no trato com outras pessoas
Ter conhecimento das normas básicas de protocolo
Ter um bom conhecimento do Movimento Escoteiro

Vagas:

05

Função:

DESIGNER
Idade mínima para função:

18 anos

Relações Institucionais/
Comunicação

Área:

Sobre:
•
•
•

Diagramar o Jornal Diário do evento;
Criar layouts para serem incluídos em material de divulgação, comunicação do Evento e presskits;
Acompanhar a pré-impressão e impressão do material em gráfica.

Perfil do candidato:
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de orientar pessoas
Saber transmitir informações e motivar pessoas
Criatividade e interesse em buscar soluções
Ter experiência relacionada com diagramação e editoração eletrônica;
Ter experiência em criação de peças para redes sociais
Ter domínio das ferramentas gráficas (Adobe InDesign, Adobe Photoshop e Adobe Illustrator
Conhecer o Manual de Identidade Visual dos Escoteiros do Brasil

Vagas:

02
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Função:

ILUSTRADOR
Idade mínima para função:

18 anos

Relações Institucionais/
Comunicação

Área:

Sobre:
•
•
•

Criar ilustrações para serem incluídas no site e/ou Jornal de Campo;
Criar ilustrações para serem incluídas em material de divulgação e/ou comunicação do
evento e press-kits;
Ceder o uso das imagens à União dos Escoteiros do Brasil.

•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de orientar pessoas
Saber transmitir informações e motivar pessoas
Criatividade e interesse em buscar soluções
Ter experiência relacionada com diagramação e editoração eletrônica;
Ter experiência em criação de peças para redes sociais
Ter domínio das ferramentas gráficas (Adobe InDesign, Adobe Photoshop e Adobe Illustrator
Conhecer o Manual de Identidade Visual dos Escoteiros do Brasil

Perfil do candidato:

Vagas:

02

Função:

REPÓRTER
Idade mínima para função:

18 anos

Relações Institucionais/
Comunicação

Área:

Sobre:
•
•
•
•

Pautar com os demais membros da equipe as edições diárias dos veículos de
comunicação do campo: Jornal, Site, Rádio, TV e redes sociais;
Auxiliar no processo de elaboração e compilação de matérias;
Zelar pelos equipamentos e demais aparelhos sob sua responsabilidade e de seu setor;
Auxiliar na organização do arquivo de matérias aproveitadas (editadas) ou não, para que
fiquem à disposição da instituição.

Perfil do candidato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de orientar pessoas
Ter habilidade em relacionamento interpessoal, ter experiência em interagir com o público
Saber transmitir informações e motivar pessoas
Criatividade e interesse em buscar soluções
Ter experiência relacionada com a área de Jornalismo
Possuir boa redação de textos
Pautar e apurar matérias para veiculação
Saber trabalhar em equipe e dialogar com as determinações de um editor
Ter excelente domínio da Língua Portuguesa

Vagas:

04
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Função:

FOTÓGRAFO
Idade mínima para função:

18 anos

Relações Institucionais/
Comunicação

Área:

Sobre:
•
•
•
•

Fotografar o maior número de momentos e aspectos do evento;
Acompanhar as atividades do programa e as demais áreas do evento;
Fornecer fotos para ilustrar o Jornal de Campo e o website do evento;
Ceder o uso das imagens à União dos Escoteiros do Brasil e assinar um termo das regras
das fotos que precisamos (por ex. evitar fotos em posições em que pode comprometer o
jovem).

Perfil do candidato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de orientar pessoas
Ter habilidade em relacionamento interpessoal
Ter experiência em interagir com o público
Saber transmitir informações e motivar pessoas
Criatividade e interesse em buscar soluções
Ter a fotografia digital como hobby ou ser fotógrafo profissional
Apresentar, previamente, um portfólio em formato digital para fotografia@escoteirossp.org.br
Ser disciplinado com o horário da entrega das fotografias
Possuir e disponibilizar para seu trabalho equipamentos de fotografia digital, incluindo
máquina fotográfica digital, cartões de memória e baterias

Vagas:

11

Função:

EDITOR DE FOTOGRAFIA
Idade mínima para função:

18 anos

Relações Institucionais/
Comunicação

Área:

Sobre:
•
•
•
•

Editar material captado pelos fotógrafos;
Acompanhar as atividades do programa e as demais áreas do evento;
Fornecer fotos para ilustrar o Jornal de Campo e o website do evento;
Ceder o uso das imagens à União dos Escoteiros do Brasil e assinar um termo das regras das
fotos que precisamos (por ex. evitar fotos em posições em que pode comprometer o jovem).

Perfil do candidato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de orientar pessoas
Ter habilidade em relacionamento interpessoal
Ter experiência em interagir com o público
Saber transmitir informações e motivar pessoas
Criatividade e interesse em buscar soluções
Ter a fotografia digital como hobby ou ser fotógrafo profissional
Apresentar, previamente, um portfólio em formato digital para fotografia@escoteirossp.org.br
Ser disciplinado com o horário da entrega das fotografias
Possuir e disponibilizar para seu trabalho equipamentos de fotografia digital, incluindo
máquina fotográfica digital, cartões de memória e baterias

Vagas:

02
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Função:

ASSESSOR DE IMPRENSA
Idade mínima para função: 18 anos

Relações Institucionais/
Comunicação

Área:

Sobre:
•

•

Verificar com os demais membros da equipe os destaques da programação que possam
interessar imprensa e convidados;
Viabilizar ações com influencers durante o evento;
Redigir releases para a imprensa;
Zelar pelos equipamentos e demais aparelhos sob sua responsabilidade e de seu setor;
Auxiliar na organização o arquivo de matérias aproveitadas (editadas) ou não, para que fiquem
à disposição da instituição;
Treinar porta-vozes para serem entrevistados;
Ser guia de jornalistas nas áreas que estão autorizadas dentro do campo e em lugares em que
se realizam atividades;
Disponibilizar e explicar aos jornalistas e imprensa o kit de imprensa do evento, que conterá
fotos, releases e informações sobre o campo;
Fazer contato com veículos de imprensa para que façam reportagens no local.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado e capaz de orientar pessoas
Ter habilidade em relacionamento interpessoal, ter experiência em interagir com o público
Saber transmitir informações e motivar pessoas
Ter conhecimento na organização de eventos
Criatividade e interesse em buscar soluções
Ter experiência relacionada com a área de Assessoria de Imprensa
Possuir boa redação textos
Saber trabalhar em equipe
Ter conhecimento avançado de Escotismo e conhecer em detalhes o programa do evento
Ter excelente domínio da Língua Portuguesa

•
•
•
•
•
•
•

Perfil do candidato:

Vagas:

04

Função:

LOCUTOR (RÁDIO DE CAMPO)
Idade mínima para função: 18 anos

Relações Institucionais/
Comunicação

Área:

Sobre:
•
•
•

Apresentar a programação da rádio do evento com músicas, informações e boletins;
Selecionar músicas para radiodifusão;
Editar pequenas peças de áudio para inserção na rádio do campo.

•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado e capaz de orientar pessoas
Ter habilidade em relacionamento interpessoal
Ter experiência em interagir com o público, saber transmitir informações e motivar pessoas
Ter experiência e/ou interesse relacionado com o setor de Jornalismo
Ser locutor ou aprendiz, em condições de ler e divulgar notícias, reportagens e orientações
Ter noções de gravação, edição e produção de áudio
Ter excelente domínio da Língua Portuguesa e ter boa dicção

Perfil do candidato:

Vagas:

04
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Função:

SOCIAL MEDIA
Idade mínima para função:

18 anos

Relações Institucionais/
Comunicação

Área:

Sobre:
•
•
•

Planejar e programar as ações nas redes sociais;
Produzir textos e trabalhar em conjunto com a equipe de designers para desenvolver imagens
de acordo com o público-alvo;
Publicar e acompanhar a evolução das postagens.

Perfil do candidato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de orientar pessoas
Ter habilidade em relacionamento interpessoal
Ter experiência em interagir com o público
Saber transmitir informações e motivar pessoas
Criatividade e interesse em buscar soluções
Ter experiência relacionada com a área de comunicação
Ter experiência com redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram)
Possuir redação própria de textos

Vagas:

02

Função:

EDITOR DE VÍDEO
Idade mínima para função:

18 anos

Relações Institucionais/
Comunicação

Área:

Sobre:
•

Realizar as edições diárias do evento.

Perfil do candidato:
•
•
•
•
•

Deve ser organizado,
Criatividade e interesse em buscar soluções, saber transmitir informações,
Dar e receber feedback e saber trabalhar com planejamento e prazos.
Ter a edição como hobby ou ser editor de vídeo profissional;
Saber trabalhar em equipe e acatar determinações da coordenação.

Vagas:

03
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Função:

CINEGRAFISTA
Idade mínima para função:

18 anos

Relações Institucionais/
Comunicação

Área:

Sobre:
•
•
•

Filmar o maior número de momentos e aspectos do Evento;
Acompanhar as atividades do Programa e as demais áreas do evento;
Fornecer material para a produção de um vídeo do evento.

Perfil do candidato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de orientar pessoas
Ter habilidade em relacionamento interpessoal
Ter experiência em interagir com o público
Saber transmitir informações e motivar pessoas
Criatividade e interesse em buscar soluções
Ter a filmagem como hobby ou ser profissional de vídeo
Ter noções de edição de vídeo
Possuir equipamentos profissionais para o bom desempenho de seu trabalho
Saber trabalhar em equipe e acatar determinações da coordenação.

Vagas:

05

Função:

PRODUTOR DE VÍDEO
Idade mínima para função:

18 anos

Relações Institucionais/
Comunicação

Área:

Sobre:
•
•

Definir os roteiros de produção do material audiovisual do evento;
Definir planejamento da criação de vídeos.

Perfil do candidato:
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Ter habilidade em relacionamento interpessoal
Criatividade e interesse em buscar soluções
Saber transmitir informações
Dar e receber feedback e saber trabalhar com planejamento e prazos
Ser estudante ou profissional da área de Comunicação
Ter noções de produção audiovisual e os equipamentos utilizados

•

Saber trabalhar em equipe.

Vagas:

05
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Função:

WEBDESIGNER
18 anos

Idade mínima para função:

Relações Institucionais/
Comunicação

Área:

Sobre:
•

Apoiar a área de comunicação do evento na manutenção do aplicativo de campo e outras
demandas durante o Evento.

Perfil do candidato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de orientar pessoas,
Ter habilidade em relacionamento interpessoal
Criatividade e interesse em buscar soluções
Saber transmitir informações e motivar pessoas,
Dar e receber feedback e saber trabalhar com planejamento e prazoS
Saber trabalhar com linguagens como HTML, XML, XHTML
Saber trabalhar com linguagens de folha de estilo, como CSS e XSL
Saber trabalhar com formas de script, como PHP, Javascript e ASP
Saber trabalhar com bancos de dados, como MySQL e PostgreSQL

Vagas:

02

Função:

APOIO AOS ESTANDES
Idade mínima para função:

18 anos

Relações Institucionais/
Centro de Convivência

Área:

Sobre:
•
•
•

Orientar e apoiar a organização e implementação dos estandes do Centro de Convivência;
Controlar materiais cedidos aos contingentes, tratando da sua devolução;
Fazer cumprir as regras de utilização dos estandes.

Perfil do candidato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de orientar pessoas
Ter habilidade em relacionamento interpessoal
Ter experiência em atendimento ao público
Saber transmitir informações e motivar pessoas
Ter conhecimento na organização de eventos
Criatividade e interesse em buscar soluções
Ter boa capacidade de relacionamento com os outros
Ser organizado
Ter criatividade e interesse em buscar soluções

Vagas:

02
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Função:

APOIO AO PROGRAMA CULTURAL
Idade mínima para função:

18 anos

Relações Institucionais/
Centro de Convivência

Área:

Sobre:
•

Orientar e apoiar a implementação de um programa de apresentações culturais na área
do Centro de Conivência;
• Planejar um programa de apresentações, coordenando sua execução;
Fazer cumprir as regras de utilização dos estandes.

Perfil do candidato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de orientar pessoas
Ter habilidade em relacionamento interpessoal
Ter experiência em interagir com o público
Saber transmitir informações e motivar pessoas
Ter conhecimento na organização de eventos
Criatividade e interesse em buscar soluções
Ter boa capacidade de relacionamento com os outros
Ser organizado
Ter criatividade e interesse em atividades culturais

Vagas:

02

Função:

GUIA DE VISITANTES
Idade mínima para função:

18 anos

Relações Institucionais/
Centro de Convivência

Área:

Sobre:
•
•
•

Reunir grupos de visitantes, nos horários previstos;
Guiar os visitantes do seu grupo, nos momentos previstos, em visita guiada ao campo, nas
áreas permitidas, mantendo o grupo coeso;
Informar, orientar e explicar o funcionamento do evento aos visitantes, incluindo as regras
de permanência e horários limites em que os visitantes devem, obrigatoriamente, deixar o
campo.

Perfil do candidato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve ser organizado
Capaz de orientar pessoas
Ter habilidade em relacionamento interpessoal
Ter experiência em atendimento ao público
Saber transmitir informações e motivar pessoas
Ter conhecimento na organização de eventos
Criatividade e interesse em buscar soluções
Ter boa capacidade de relacionamento com os outros
Ser organizado
Ser capaz de orientar pessoas, de modo assertivo e cortês

Vagas:

04
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ÁREA DE MÉTODOS EDUCATIVOS
Função:

AUXILIAR DE APLICAÇÃO DO PROGRAMA DA TECNOVILA
Idade mínima para função:

18 anos

Área:

Métodos Educativos / Vilas

Sobre:
•
•
•
•
•
•
•

Zelar pela integridade física e psíquica dos participantes, recebendo-os na Vila, alocandoos nas bases e auxiliando com a segurança das atividades;
Cuidar dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade, recebendo-os e
devolvendo-os ao coordenador;
Dar apoio na montagem/desmontagem da infraestrutura para a Vila e dos equipamentos
utilizados nas bases;
Dar apoio no preparo, separação e abastecimento dos materiais utilizados pelas bases;
Dar apoio na aplicação do conteúdo da Vila, de acordo com o Método Escoteiro e
alinhado aos objetivos estabelecidos para cada atividade;
Contribuir para que sua equipe de trabalho esteja unida, motivada e disposta para
desenvolver as atividades com os participantes, incentivando-os a participar das
atividades;
Demonstrar interesse sobre a oficina e a função para qual for selecionado, buscando
soluções criativas para criar e manter um ambiente alegre, sadio e funcional, que gere o
interesse de jovens do Ramo Lobinho ao Ramo Pioneiro.

Perfil do candidato:
Requisitos básicos:
• Realizar o curso preparatório do evento
• Estar atuando como Escotista na sua UEL
• Ser dinâmico, organizado, disciplinado e pontual
• Saber transmitir informações, motivar e orientar grupos de pessoas
• Gostar e saber trabalhar com jovens de todos os ramos
• Possuir capacidade de trabalhar em equipe sob a orientação de um coordenador com
absoluto respeito às regras gerais do evento
• Ter habilidade em relacionamento interpessoal e experiência em trabalhos e técnicas de
dinâmicas de grupo
Requisitos Específicos:
• Ter familiaridade com tecnologia
• Será considerado um diferencial ter conhecimento em eletrônica
Vagas:

50
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Função:

AUXILIAR DE APLICAÇÃO DO PROGRAMA DA VILA SENSORIAL
Idade mínima para função:

18 anos

Área:

Métodos Educativos / Vilas

Sobre
*As atividades desta Vila irão funcionar nos horários livres entre as demais atividades do

evento.
• Zelar pela integridade física e psíquica dos participantes, recebendo-os na Vila, alocandoos nas bases e auxiliando com a segurança das atividades;
• Cuidar dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade, recebendo-os e
devolvendo-os ao coordenador;
• Dar apoio na montagem/desmontagem da infraestrutura para a Vila e dos equipamentos
utilizados nas bases;
• Dar apoio no preparo, separação e abastecimento dos materiais utilizados pelas bases;
• Dar apoio na aplicação do conteúdo da Vila, de acordo com o Método Escoteiro e
alinhado aos objetivos estabelecidos para cada atividade;
• Contribuir para que sua equipe de trabalho esteja unida, motivada e disposta para
desenvolver as atividades com os participantes, incentivando-os a participar das
atividades;
• Demonstrar interesse sobre a oficina e a função para qual for selecionado, buscando
soluções criativas para criar e manter um ambiente alegre, sadio e funcional, que gere o
interesse de jovens do Ramo Lobinho ao Ramo Pioneiro.

Perfil do candidato:
Requisitos básicos:
• Realizar o curso preparatório do evento
• Estar atuando como escotista na sua UEL
• Ser dinâmico, organizado, disciplinado e pontual
• Saber transmitir informações, motivar e orientar grupos de pessoas
• Gostar e saber trabalhar com jovens de todos os Ramos
• Possuir capacidade de trabalhar em equipe sob a orientação de um coordenador com
absoluto respeito às regras gerais do evento
• Ter habilidade em relacionamento interpessoal e experiência em trabalhos e técnicas de
dinâmicas de grupo
Requisitos Específicos:
• Conhecer e gostar de aplicar músicas escoteiras
• Possuir habilidade com artes manuais (corte, colagem, pintura, etc.)
• Gostar de trabalhar com pintura e na criação de murais
• Gostar de trabalhar com músicas e danças de roda
Vagas:

50
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Função:

AUXILIAR DE APLICAÇÃO DO PROGRAMA DA NOSSA VILA
Idade mínima para função:

18 anos

Área:

Métodos Educativos / Vilas

Sobre
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordenar ou atuar em oficina onde se desenvolverão atividades;
Zelar pela integridade física e psíquica dos participantes, recebendo-os na Vila, alocando-os nas bases e auxiliando com a segurança das atividades;
Cuidar dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade, recebendo-os e devolvendo-os ao coordenador;
Dar apoio na montagem/desmontagem da infraestrutura para a Vila e dos equipamentos
utilizados nas bases;
Dar apoio no preparo, separação e abastecimento dos materiais utilizados pelas bases;
Dar apoio na aplicação do conteúdo da Vila, de acordo com o Método Escoteiro e alinhado aos objetivos estabelecidos para cada atividade;
Contribuir para que sua equipe de trabalho esteja unida, motivada e disposta para desenvolver as atividades com os participantes, incentivando-os a participar das atividades;
Demonstrar interesse sobre a oficina e a função para qual for selecionado, buscando soluções criativas para criar e manter um ambiente alegre, sadio e funcional, que gere o interesse de jovens do Ramo Lobinho ao Ramo Pioneiro.

Perfil do candidato:
Requisitos básicos:
• Realizar o curso preparatório do evento
• Estar atuando como escotista na sua UEL
• Ser dinâmico, organizado, disciplinado e pontual
• Saber transmitir informações, motivar e orientar grupos de pessoas
• Gostar e saber trabalhar com jovens de todos os Ramos
• Possuir capacidade de trabalhar em equipe sob a orientação de um coordenador com
absoluto respeito às regras gerais do evento
• Ter habilidade em relacionamento interpessoal e experiência em trabalhos e técnicas de
dinâmicas de grupo
Requisitos Específicos:
• Estar aberto às diversas possibilidades de ser humano no mundo
• Ter habilidade para trabalhar a diversidade de forma a unir para transformar o planeta que
nos acolhe
• Será considerado um diferencial, ter conhecimento e contato com algum núcleo cultural,
de preferência da região do local de realização do evento
• Ter interesse em aumentar conhecimentos sobre o módulo ou oficina oferecida, após
receber a confirmação da seleção
Vagas:

50
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Função:

AUXILIAR DE APLICAÇÃO DO PROGRAMA DA ADRENOVILA
Idade mínima para função:

18 anos

Área:

Métodos Educativos / Vilas

Sobre
•
•
•
•
•
•
•

Zelar pela integridade física e psíquica dos participantes, recebendo-os na Vila, alocando-os nas bases e auxiliando com a segurança das atividades;
Cuidar dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade, recebendo-os e devolvendo-os ao coordenador;
Dar apoio na montagem/desmontagem da infraestrutura para a Vila e dos equipamentos
utilizados nas bases;
Dar apoio no preparo, separação e abastecimento dos materiais utilizados pelas bases;
Dar apoio na aplicação do conteúdo da Vila, de acordo com o Método Escoteiro e alinhado aos objetivos estabelecidos para cada atividade;
Contribuir para que sua equipe de trabalho esteja unida, motivada e disposta para desenvolver as atividades com os participantes, incentivando-os a participar das atividades;
Demonstrar interesse sobre a oficina e a função para qual for selecionado, buscando soluções criativas para criar e manter um ambiente alegre, sadio e funcional, que gere o interesse de jovens do Ramo Lobinho ao Ramo Pioneiro.

Perfil do candidato:
Requisitos básicos:
• Realizar o curso preparatório do evento
• Estar atuando como escotista na sua UEL
• Ser dinâmico, organizado, disciplinado e pontual
• Saber transmitir informações, motivar e orientar grupos de pessoas
• Gostar e saber trabalhar com jovens de todos os Ramos
• Possuir capacidade de trabalhar em equipe sob a orientação de um coordenador com
absoluto respeito às regras gerais do evento
• Ter habilidade em relacionamento interpessoal e experiência em trabalhos e técnicas de
dinâmicas de grupo
Requisitos Específicos:
• Ter experiência na aplicação de jogos, técnicas escoteiras e dinâmicas de grupo
• Será considerado um diferencial ter experiência em técnicas verticais
• Será considerado um diferencial ter conhecimento em conexões hidráulicas
Vagas:

60
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Função:

AUXILIAR DE APLICAÇÃO DO PROGRAMA DA ECOVILA
Idade mínima para função:

18 anos

Área:

Métodos Educativos / Vilas

Sobre
•
•
•
•
•
•
•
•

Auxiliar especialistas na aplicação das atividades das bases;
Zelar pela integridade física e psíquica dos participantes, recebendo-os na Vila, alocando-os nas bases e auxiliando com a segurança das atividades;
Cuidar dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade, recebendo-os e devolvendo-os ao coordenador;
Dar apoio na montagem/desmontagem da infraestrutura para a Vila e dos equipamentos
utilizados nas bases;
Dar apoio no preparo, separação e abastecimento dos materiais utilizados pelas bases;
Dar apoio na aplicação do conteúdo da Vila, de acordo com o Método Escoteiro e alinhado aos objetivos estabelecidos para cada atividade;
Contribuir para que sua equipe de trabalho esteja unida, motivada e disposta para desenvolver as atividades com os participantes, incentivando-os a participar das atividades;
Demonstrar interesse sobre a oficina e a função para qual for selecionado, buscando soluções criativas para criar e manter um ambiente alegre, sadio e funcional, que gere o interesse de jovens do Ramo Lobinho ao Ramo Pioneiro.

Perfil do candidato:
Requisitos básicos:
• Realizar o curso preparatório do evento
• Estar atuando como escotista na sua UEL
• Ser dinâmico, organizado, disciplinado e pontual
• Saber transmitir informações, motivar e orientar grupos de pessoas
• Gostar e saber trabalhar com jovens de todos os Ramos
• Possuir capacidade de trabalhar em equipe sob a orientação de um coordenador com
absoluto respeito às regras gerais do evento
• Ter habilidade em relacionamento interpessoal e experiência em trabalhos e técnicas de
dinâmicas de grupo
Requisitos Específicos:
• Possuir habilidades das mais diversas possíveis e estar disposto a receber treinamento
específico de produção de itens naturais de higiene a montagem de biodigestores
• Preferencialmente, possuir conhecimento prévio na área ambiental
Vagas:

80
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