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Inscrições até 24 de outubro de 2021 
Para voluntários adultos

Chamada para Voluntários 
Grupo de Trabalho de Escotismo 
Confessional Católico

CHAMADA ABERTA 
PARA VOLUNTÁRIOS

GT de Escotismo Confessional 
Católico
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Você tem interesse em contribuir com o Movimento Escoteiro a nível nacional? 
Queremos ampliar o quadro de voluntários na área de Escotismo Confessional Católico. 
Por este motivo estamos lançando esta chamada aberta para associados que estejam 
interessados em integrar essa iniciativa. 

GT de Escotismo Confessional Católico 

Este Grupo de Trabalho (GT) desenvolverá projetos com objetivo de ampliar o Escotismo 
Confessional Católico, como a criação de novas Unidades Escoteiras Locais e, agregando 
as que já existem, propostas que visem personalizar e ampliar as ferramentas do 
Programa Educativo considerando suas características confessionais. O Grupo de 
Trabalho se trata de uma iniciativa temporária, ao contrário da já existente Equipe 
Nacional Católica, de caráter permanente. 

O GT será coordenado por Marco Aurelio de M. Castrianni (Coord. da Equipe Católica 
Nacional). 

Perfil dos candidatos 

Os voluntários adultos que desejem atuar nessa área específica, devem ter experiência 
na prática educativa do Movimento Escoteiro e, preferencialmente, professar a fé católica 
apostólica romana. Os candidatos devem estar dispostos a ampliar seus conhecimentos 
nessa temática. O registro junto à UEB no ano vigente é requisito obrigatório nesse 
processo de seleção. 

Como funcionará o processo seletivo?  

Após as inscrições, serão verificados os requisitos. Para esse processo de chamada, serão 
responsáveis pela seleção: o coordenador desta equipe e os representantes da Equipe 
Católica Nacional, que contarão com o apoio da coordenação da Equipe Nacional de 
Espiritualidade e do Escritório Nacional. Serão considerados o tempo de experiência no 
Escotismo, a formação escoteira e religiosa e a atuação em equipes e funções 
semelhantes em qualquer nível. Os resultados serão divulgados nos canais oficiais no 
prazo máximo de um mês.  

Prazo de Inscrição  

As inscrições encerram-se às 23h59min do dia 24 de outubro de 2021. Entraremos em 
contato com todos os participantes a partir do dia seguinte.  

Como se inscrever?  

Os candidatos podem entrar no processo seletivo via formulário CLICANDO AQUI. 

https://forms.gle/PEq2qYhuEh1esCbB6
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Informações complementares  

Caso deseje informações complementares ou precise tirar dúvidas, entre em contato 
pelo email:  david.beraha@escoteiros.org.br ou com o Escritório Nacional. 

Curitiba, 6 de outubro de 2021.!

David Britva Beraha 
Coordenador Nacional de Espiritualidade!

Marco Aurelio de M. Castrianni 
Coordenador da Equipe Nacional Católica
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