ESTAGIÁRIO (A) DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Como Estagiário de Desenvolvimento Institucional, você será responsável por colaborar
com as ações que envolvem principalmente as ações de Relacionamento Institucional,
Relações Internacionais e Gestão de Projetos, compartilhando de um espaço de trabalho
multidisciplinar e sendo parte de uma das 100 melhores ONGs Brasileiras (conforme
reconhecimento no ano de 2020).
Importante: Vaga afirmativa para pessoas negras, mulheres, LGBTQIA+ e PCDs.
CONHEÇA O DESAFIO
●

Participar de reuniões de alinhamento e organização de processos com as
diferentes equipes profissionais e voluntárias;

●

Colaborar com a construção de ferramentas, materiais e indicadores da área;

●

Acompanhar informações, documentações e boas práticas de Organizações
Escoteiras Nacionais e da Organização Mundial do Movimento Escoteiro (sites,
atualizações, projetos e atividades);

●

Organizar e enviar materiais (passaporte escoteiro, ofícios, cartas, convites, entre
outros);

●

Colaborar com a construção de relatórios de atividades, apresentações, emails
técnicos, etc.;

●

Acompanhar a rotina de e-mail e correspondências dando encaminhamentos,
conforme orientação;

●

Participar da construção de melhores práticas e otimização de processos;

●

Auxiliar em demandas de associados(as)
atendimento a dúvidas, entre outras).

●

Colaborar com rotinas de relacionamento institucional;

●

Enviar e organizar materiais e ferramentas da área de Desenvolvimento Institucional
(ex: certificados, distintivos, passaporte escoteiro e outros);

●

Participar da construção de ferramentas, materiais e indicadores visando melhores
práticas de gestão;

●

Acompanhar informações, notícias e informativos de assuntos relacionados a área
de desenvolvimento institucional;

●

Auxiliar em demandas relacionadas a eventos – comunicação com participantes,
atendimento a dúvidas e outros.

●

Acompanhar processos de planejamento, operação e avaliação de inciativas da área
internacional dos Escoteiros do Brasil;
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ESPERAMOS QUE VOCÊ
● Seja Escoteiro (a) ou esteja interessado em conhecer sobre o Movimento Escoteiro; ;
● Esteja interessado em conhecer um pouco mais sobre como se organiza
mundialmente o Movimento Escoteiro;
● Conheça ou queira aprimorar conhecimentos com ferramentas de trabalho
compartilhado e em nuvem (Google Docs, Drive e outros);
● Queira fazer parte de um processo de trabalho multidisciplinar e integrado
com diversas áreas de conhecimento;
● Tenha conhecimento ou noções sobre relações internacionais;
● Goste de escrever e seja curiosa (o);
● Esteja cursando graduação em Administração, Relações Internacionais, Ciências
Sociais ou áreas correlatas;
● Tenha conhecimento em outros idiomas, como Inglês e Espanhol.

SERÁ UM DIFERENCIAL SE VOCÊ
●
●

Ter vivências internacionais: cursos, intercâmbio ou outra;
Tiver atuado com projetos voluntários ou experiências de extensão universitária.

PROPOSTA DE TRABALHO
● Trabalho Presencial – Curitiba/PR
● Regime de trabalho – Estágio
● Seguro de vida
● Vale-Transporte
PARA SE CANDIDATAR
Enviar currículo para o e-mail: vagas@escoteiros.org.br com o título da vaga “Estagiário (a)
de Desenvolvimento Institucional”.

