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Estimados companheiros (as),
Visando compor um quadro de voluntários para atuar na Equipe Nacional do MutEco –
Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica, a União dos Escoteiros do Brasil está
lançando uma “chamada aberta” para selecionar 3 (três) pessoas para comporem a
função de membro de equipe.
O MutEco é realizado desde 1990 e já proporcionou milhares de ações relacionadas à
educação ambiental, sustentabilidade e desenvolvimento ambiental em todos os cantos
do Brasil. As atividades propostas foram evoluindo durante os anos, com o objetivo de
promover ações relevantes, de caráter educativo, de modo a despertar a consciência
ambiental em nossas crianças, adolescentes e jovens.

Atribuições
Os membros selecionados se reportarão diretamente ao Coordenador Nacional do
MutEco e terão as seguintes responsabilidades:
● Elaborar, junto com a equipe, as atividades do MutEco para todos os ramos;
● Participar de reuniões planejamento e implementar as ações da equipe;
● Promover o alinhamento das atividades do MutEco em conformidade com o
Planejamento Estratégico e Projeto Educativo dos Escoteiros do Brasil.

Perfil dos candidatos
Para serem selecionados, os candidatos deverão atender ao seguinte perfil:
● Estar com o registro regular em dia;
● Ter experiência com educação ambiental, educação para a sustentabilidade ou
áreas correlatas;
● Ter conhecimento sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Como funcionará o processo seletivo?
Visando garantir que a composição da Equipe de Suporte Nacional seja abrangente, o
processo contemplará a seleção de pessoas de diferentes idades, equidade de gênero e
das diversas regiões do país.

Como se inscrever?
Os interessados em se candidatar, deverão enviar os documentos listados abaixo para o
e-mail atividade@escoteiros.org.br até o dia 20 de junho de 2022:
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● Nome completo e número de registro;
● Mini Currículo indicando:
- Formação escolar, técnica e/ou acadêmica;
- Experiência profissional (destacar as experiências com educação
ambiental, caso as tenha);
- Experiência escoteira (com ênfase nas ações em atividades ambientais);
- Carta motivação, explicando o interesse pela vaga.

Curitiba, 09 de junho de 2022

Aline Costa Teixeira Conde
Diretora de Métodos Educativos
dos Escoteiros do Brasil

