
VAGA PARA ESTÁGIO JURÍDICO

Como Estagiário(a) Jurídico(a), no Escritório Regional dos Escoteiros do Brasil
em São Paulo, você será responsável por colaborar com 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
ONGs Brasileiras.

CONHEÇA O DESAFIO:

● Receber, organizar e encaminhar denúncias dos associados da Região de São
Paulo;

● Realizar controle de prazos;
● Organizar, enviar e confirmar recebimento de intimações;
● Montar arquivos de Processos Administrativos Disciplinares;
● Elaborar relatórios;
● Enviar e receber e-mails;
● Confeccionar, receber e organizar Contratos de Trabalho Voluntário;
● Colaborar com o controle dos andamentos processuais.

ESPERAMOS QUE VOCÊ

● Esteja cursando ensino superior em Direito, no quarto semestre;
● 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);

https://www.scout.org/vision


● Tenha atitude protagonista para atuar como responsável em cada situação do
cotidiano;

● Tenha conhecimento das Políticas Institucionais e do Projeto Educativo.
● Tenha conhecimento das Resoluções 003/2008, 009/2009, 007/2019 e

006/2021.

SERÁ UM DIFERENCIAL SE VOCÊ

● Faça parte do Movimento Escoteiro;
● Tenha conhecimento básico em outras línguas (inglês/espanhol).

PROPOSTA DE TRABALHO

● Regime de trabalho: Estágio (30 horas semanais);
● 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
"Estágio Jurídico” até 15/07/2022.

https://escoteiros.org.br/downloads/categorias/politicas/
https://escoteiros.org.br/downloads/projeto-educativo-dos-escoteiros-do-brasil/
https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2019/10/resolucao-03_2008.pdf
https://escoteiros.org.br/downloads/resolucao-9-09/#:~:text=Cria%20a%20possibilidade%20de%20media%C3%A7%C3%A3o,Uni%C3%A3o%20dos%20Escoteiros%20do%20Brasil.
https://escoteiros.org.br/noticias/can-publica-resolucao-que-altera-disposicoes-da-resolucao-003-2008-que-regulamenta-o-regime-disciplinar-da-uniao-dos-escoteiros-do-brasil/
https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Resolucao_DEN-06-2021.pdf
mailto:vagas.sp@escoteiros.org.br

