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CHAMADA ABERTA
PARA PIONEIROS
Como assessores da
Coordenação Nacional do
Ramo Pioneiro

Inscrições até 31 de outubro de 2021
Para jovens do Ramo Pioneiro
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Visando uma Coordenação Nacional do Ramo Pioneiro mais abrangente, bem como o
envolvimento dos jovens do Ramo Pioneiro nas operações e considerando este espaço como
uma oportunidade de capacitação, a União dos Escoteiros do Brasil está lançando uma
“chamada aberta” para pioneiros (as) que estejam interessados em ingressar nesta coordenação,
na condição de assessores.
A Coordenação Nacional do Ramo Pioneiro é composta por oito integrantes, sendo quatro
mestres pioneiros já de nidos:
•

Ana Filipa Nazareth Simão

•

Alexandre Braga Buzzi

•

Fabrício de Toledo Marcondes

•

Rogério Augusto Vieira

E completada por quatro pioneiros (as), considerando a oportunidade de termos jovens de
diferentes idades e igualdade de gênero, da seguinte maneira (preferencialmente):
• Dois jovens que tenham idade entre 18 e 19 anos em 2021;
• Dois jovens com idade de 20 anos (não pode ter completado 21 anos em 30 de outubro de
2022);
• No mês de setembro/2022 será feita uma nova “chamada aberta” de maneira a recompor a
coordenação, preenchendo as vagas dos pioneiros que sairão em 30 de novembro de 2021.
São Pré-requisitos gerais para a candidatura:
• Ser uma pessoa pró ativa e comprometida;
• Estar com o registro escoteiro vigente;
• Preferencialmente o candidato não pode fazer parte de nenhuma Equipe Regional Pioneira;
• Ter disponibilidade de tempo para apoiar as ações da Coordenação Nacional do Ramo Pioneiro,
de acordo com os termos desta chamada, cumprindo voluntariamente as funções inerentes à
função;
• Ser acessível, comunicando-se regularmente e emitindo pareceres sempre que solicitado;
• Ser capaz de comunicar-se utilizando ferramentas virtuais (reuniões por Skype, Facebook e
assemelhados).
Os interessados em se candidatar deverão acessar o link https://forms.gle/DYTEh6SDhoQnJh6h6
até a data de 31/10/2021 preenchendo os dados.
• Nome completo e número de registro;
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• Informações para contato;
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• Mini currículo indicando formação acadêmica, experiências pro ssionais e escoteira
(especialmente projetos e atividades já realizadas no Ramo Pioneiro);
• Indicar a disponibilidade de tempo que poderá contribuir, caso seja selecionado, (expressando
em média de horas por mês).
A área de Gestão Educativa do Escritório Nacional e os coordenadores desta equipe farão a
análise das candidaturas, selecionando, a partir disso, nomes que considerarem mais adequados,
sem que exista qualquer obrigação de aceitar qualquer candidato.

Sempre Alerta para Servir!
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Ana Filipa Nazareth Simão
Coordenadora Nacional do Ramo Pioneiro

