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#FaçaParte

Chamada aberta para voluntários interessados em integrar as equipes regionais da 
Coordenação Regional de Mundo Melhor

Com a intenção de ampliar nosso quadro de voluntários na Coordenação Regional de 
Mundo Melhor, os Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo abrem esta chamada 
pública para jovens e adultos que tenham interesse em integrar as equipes regionais.
Requisitos para se candidatar:

– Associados (as) na categoria Pioneiro(a), Escotistas ou Dirigentes

- Estar devidamente registrado no ano de 2021;

– Ter interesse em pesquisar e conhecer coisas novas;

– Reconhecer que tem capacidade de aprender e ensinar;

– Ter disponibilidade de tempo para apoiar as ações da Coordenação Regional de 
Mundo Melhor, na área escolhida, cumprindo voluntariamente as funções;

– Ser acessível, comunicando-se regularmente e emitindo pareceres sempre que 
solicitado;

– Apresentar conhecimento sobre o tema a ser desenvolvido, seus principais conceitos 
e material de apoio.

- É condição fundamental: Acreditar que pode construir um Mundo Melhor e que, neste 
mundo, cabe todo mundo!
 
As Equipes que compõem a Coordenação de Mundo Melhor são:

– Diversidades: responsável por operacionalizar a prioridade estratégica da 
Diversidade, com base nas políticas estratégicas sobre essa temática, no contexto 
da Região Escoteira de São Paulo, por meio de ações em três frentes de trabalho: (1) 
Diversidade de Gênero e Orientação Sexual, (2) Equidade de Gênero; (3) Diversidade 
Étnico/Racial e Cultural e (4) Diversidade Espiritual.

– Envolvimento Comunitário:  responsável por trabalhar parcerias, materiais de apoio, 
ferramentas e atividades para incentivar que as Unidades Escoteiras Locais desenvolvam 
atividades comunitárias voltadas ao Desenvolvimento Sustentável, bem como atividades sociais 
e de arrecadação de donativos. A Equipe também irá auxiliar para a promoção de uma cultura de 
Paz dentro da região escoteira de São Paulo, visando a construção de um Mundo Melhor.
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 – Inclusão: Tem como objetivo promover práticas de conscientização e orientação 
em relação às diversidades presentes em nossa sociedade, bem como o de assegurar e 
propiciar condições de um Movimento Escoteiro mais inclusivo e acessível que permita 
a participação de todos, sem nenhuma distinção ou preconceito, na Fraternidade 
Mundial.

– Meio Ambiente:responsável por buscar harmonizar as atividades escoteiras 
desenvolvidas na Região Escoteira de São Paulo no que se refere à racionalização do 
uso de recursos naturais, prevenção da poluição e geração de consciência ambiental 
nos seus associados, (1) auxiliando na elaboração de atividades e adequação 
ambiental dessas; (2) promovendo acesso a temas como sustentabilidade e mínimo 
impacto em iniciativas de formação; (3) prestando assistência e/ou incentivando 
práticas mais sustentáveis e; (4) fomentando parcerias com pessoas e instituições 
ambientais, com a intenção de garantir o desenvolvimento sustentável da instituição e 
dos associados

– Vida Saudável: Objetiva encontrar estratégias para que os jovens levem uma vida 
mais saudável através de alimentação correta e prática de hábitos positivos. Objetiva 
também auxiliar campanhas de conscientização, identificação precoce e prevenção de 
doenças que afetam crianças e jovens. Irá trabalhar uma forma de vida mais saudável, 
atuando em três frentes: (1) Alimentação Saudável; (2) Hábitos Saudáveis; e (3) 
Movimentos Saudáveis
 
Os interessados em se candidatar deverão preencher e enviar por meio do formulário 
disponível em https://docs.google.com/forms/d/1JanP64LGD7TKpWpbpggxk3uG0A
xZN7k5Nhxrv5FvtwI/edit até às 23:59 do dia 13 de junho de 2021, juntamente com a 
Carta de ciência ou recomendação do Diretor Presidente da UEL.
 
Qualquer dúvida favor contatar mundomelhor@escoteirossp.org.br
Coordenação Regional de Mundo Melhor
Escoteiros do Brasil - Região de São Paulo
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