
VAGA PARA ANALISTA PLENO DE GESTÃO EDUCATIVA

Como Analista Pleno de Gestão Educativa, no Escritório Regional dos
Escoteiros do Brasil em São Paulo, você será responsável por colaborar com as ações
do Movimento Escoteiro que fazem parte da visão institucional dos Escoteiros do Brasil
e das prioridades estratégicas da Organização Mundial do Movimento Escoteiro que
busca, até 2023, ser o movimento educacional de jovens de maior relevância no
mundo, alcançando mais de 100 milhões de crianças, adolescentes e jovens.
Compartilhando de um espaço de trabalho multidisciplinar e sendo parte de uma das
100 melhores OSCs Brasileiras.

CONHEÇA O DESAFIO:

● Dar suporte aos Comissários Distritais e aos Coordenadores Distritais de
Programa Educativo, em seus respectivos ramos e modalidades, nos processos
relacionados à aplicação do Programa Educativo;

● Apoiar à Diretoria Regional de Métodos Educativos e suas Coordenações para
viabilizar projetos estratégicos e especiais da Região Escoteira de São Paulo
relacionados à área;

● Organizar e viabilizar eventos regionais centralizados no que concerne ao
Programa Educativo;

● Organizar e viabilizar os eventos descentralizados: elaborar boletins
informativos, receber e aprovar relatórios, acompanhar o programa do evento,
avaliar o evento junto à Coordenação;

● Apoiar a realização da capacitação para a utilização dos Centros Escoteiros
para atividades de aplicação do Programa Educativo, contribuindo com a
elaboração do material de apoio;

● Colaborar na organização do calendário de atividades da Casa do Escoteiro e
do calendário regional;

https://www.scout.org/vision


● Desenvolver e controlar processos de pesquisa e avaliação sobre a aplicação do
Programa Educativo, reunir as informações e ajudar a identificar demandas de
instrumentos de apoio à implementação do Programa Educativo;

● Contribuir na elaboração de documentos e materiais de apoio com ênfase em
Programa Educativo;

● Atender os associados por telefone, e-mail ou presencial sobre assuntos
relacionados ao Programa Educativo;

● Viabilizar e elaborar os projetos estratégicos e especiais da Região Escoteira de
São Paulo relacionados à área de Gestão Educativa.

ESPERAMOS QUE VOCÊ

● Possua ensino superior completo;
● Tenha experiência comprovada como analista na área educativa, analista

administrativo ou cargo similar, no terceiro setor;
● Faça parte do Movimento Escoteiro;
● Possua o Nível Avançado de formação escoteira (linha escotista);
● Tenha conhecimento em redação de documentos;
● Domine as ferramentas Google (especialmente Gmail, Drive, Docs e Sheets);
● Tenha boa comunicação e relacionamento interpessoal, simpatia, cordialidade,

organização,
empatia e assiduidade;

● Tenha habilidade de gestão de tempo;
● Tenha conduta de atendimento ao associado (cliente);
● Tenha atitude protagonista para atuar como responsável em cada situação do

cotidiano;
● Tenha conhecimento das Políticas Institucionais e do Projeto Educativo.

SERÁ UM DIFERENCIAL SE VOCÊ

● Tenha conhecimento básicos em outras línguas (inglês/espanhol)

https://escoteiros.org.br/downloads/categorias/politicas/
https://escoteiros.org.br/downloads/projeto-educativo-dos-escoteiros-do-brasil/


PROPOSTA DE TRABALHO

● Trabalho Presencial – São Paulo/SP;
● Regime de trabalho – CLT (44 horas semanais, conforme escala);
● Vale Alimentação;
● Vale Refeição;
● Plano de Saúde;
● Plano Odontológico;
● Seguro de Vida;
● Vale-Transporte;
● Dispensa do trabalho na data do seu aniversário.

PARA SE CANDIDATAR:

Enviar currículo para o e-mail: vagas.sp@escoteiros.org.br com o título da vaga
“Analista Pleno de Gestão Educativa” até 18/07/2022.

mailto:vagas.sp@escoteiros.org.br

