
 

 

ANALISTA DE GESTÃO EDUCATIVA 
 
Como Analista de Gestão Educativa, você será responsável por colaborar com as 
ações que envolvem o programa educativo e o apoio aos processos de gestão dos 
voluntários da instituição, compartilhando espaço de trabalho multidisciplinar e 
tendo a oportunidade de acompanhar a implementação do projeto Educativo dos 
Escoteiros do Brasil.  

 
CONHEÇA O DESAFIO 
 

 Desenvolver e controlar processos de pesquisa e avaliação sobre aplicação 
do Programa Educativo, reunir as informações e apoiar a elaboração de 
instrumentos de apoio para sua implementação; 

 Contribuir na elaboração e revisão de documentos e materiais de apoio para 
as diversas necessidades da área de Gestão do Voluntariado;  

 Apoiar o desenvolvimento de projetos adotados pela UEB, tais como projetos 
de crescimento, expansão e desenvolvimento do escotismo em território 
nacional;   

 Apoiar e orientar os responsáveis regionais em suas atividades com relação 
a Gestão Educativa (Programa Educativo e Voluntariado);  

 Colaborar na aplicação de cursos de formação de adultos dos Escoteiros do 
Brasil, quando solicitado;  

 Apoiar e/ou desenvolver projetos/produtos relacionados ao Programa 
Educativo e Voluntariado, para aplicação em diferentes segmentos de 
mercado, e participar do atendimento e aplicação destas iniciativas em 
diferentes organizações; 

 Participar na organização e execução de eventos escoteiros, e contribuir para 
a elaboração de projetos e atividades promovidas pelos Escoteiros do Brasil, 
em suas diversas frentes de ação. 

 
 
ESPERAMOS QUE VOCÊ 
 
 Possua graduação, preferencialmente em Psicologia, Pedagogia ou áreas 

similares;  
 Domine a língua portuguesa e possua comprovada habilidade de redação;  
 Possua conhecimento em gerenciamento de arquivos no formato doc, xls, 

ppt, pdf; bem como ferramentas de trabalho compartilhado e em núvem 
(Google Docs, Drive e outros); 

 Tenha disponibilidade para viagens de trabalho quando solicitado;  
 Seja proativo e comunicativo. 
 Queira fazer parte da um processo de trabalho multidisciplinar e integrado 

com diversas áreas de conhecimento;  
 



 

 

 
SERÁ UM DIFERENCIAL SE VOCÊ 
 
 Possua formação escoteira de Nível Avançado;  
 Possuir conhecimento prático na aplicação dos elementos do Programa 

Educativo dos Escoteiros do Brasil;  
 Tiver conhecimento em Inglês e/ou Espanhol em nível básico;  
 Tiver atuado em projetos educacionais.  

 
PROPOSTA DE TRABALHO 
 
 Trabalho Presencial – Curitiba/PR  
 Cartão benefício (alimentação ou refeição) 
 Regime de trabalho – CLT  
 Plano de Saúde sem coparticipação 
 Seguro de vida 
 Vale Transporte  

 
 
PARA SE CANDIDATAR 

 

Enviar currículo para o e-mail: vagas@escoteiros.org.br com o título da vaga 

“Analista de Gestão Educativa”. 
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