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Estimados companheiros (as),
Visando ampliar o quadro de voluntários para atuar na Equipe de Saúde Mental,
integrante da Iniciativa Mundo Melhor, a União dos Escoteiros do Brasil está lançando
uma “chamada aberta” para selecionar novos integrantes para esta equipe.

Atribuições
A Equipe de Saúde Mental trabalha transversalmente à outras equipes da Iniciativa
Mundo Melhor, auxiliando na elaboração de instrumentos de apoio para adultos
voluntários e para os beneficiários dos Escoteiros do Brasil, cooperando com as demais
equipes, oferecendo suporte técnico nas temáticas de saúde mental mais comuns em
crianças e adolescentes para as equipes e coordenações nacionais dos Escoteiros do
Brasil e cooperando na elaboração de políticas nacionais que se relacionem com os
temas de trabalho.
Os voluntários selecionados se reportarão à Coordenação da Equipe de Saúde Mental,
que por sua vez responde a Coordenação da Iniciativa Mundo Melhor, que está vinculada
à Diretoria de Métodos Educativos dos Escoteiros do Brasil.
Serão os principais focos de atenção da equipe:
● Ansiedade;
● Depressão;
● Automutilação;
● Suicídio;
● Bullying e Cyberbullying;
● Abuso de substâncias;
● Transtornos Alimentares;
● Transtornos de Imagem;
● Vigorexia.
Lembramos que os transtornos de neurodesenvolvimento, também ligados a saúde
mental, são abordados pela Equipe de Inclusão, também ligada a Iniciativa Mundo
Melhor.

Perfil dos candidatos
Para serem selecionados, os candidatos deverão atender ao seguinte perfil:
● Estar com o registro regular como Pioneiro, Escotista, ou Dirigente;
● Possuir experiência profissional ou voluntária no trabalho com as temáticas de
atuação na equipe;
Observação: Estudantes de áreas afins (psicologia, serviço social, medicina,
enfermagem, etc. também poderão se inscrever;
● Ter disponibilidade de tempo para atuar na Equipe de Saúde Mental, cumprindo
voluntariamente as funções inerentes ao cargo;
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● Ser acessível, comunicando-se regularmente e emitindo pareceres sempre que
solicitado;
● Ser capaz de comunicar-se utilizando ferramentas virtuais (reuniões por Zoom,
Meet e semelhantes);
● Ter boa vontade, paciência e saber que a equipe é uma construtora de pontes.

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.

Inscrição
Os interessados em se candidatar, deverão enviar os documentos abaixo para o e- mail
programa@escoteiros.org.br até a data de 11 de julho de 2022.
● Nome completo e número de registro;
● Mini Currículo indicando:
o Formação acadêmica;
o Experiência profissional;
o Experiência escoteira (com ênfase nas ações e atuação nos níveis regional
e nacional);
● Indicar a disponibilidade de tempo que poderá contribuir, caso seja selecionado
(expresso em média de horas por mês);
● Incluir carta de recomendação do presidente da UEL do candidato/a (favor
anexar documento de recomendação);
● Carta de intenção explicando porque gostaria de exercer o cargo.

Curitiba, 21 de junho de 2022.

Ivan Nascimento
Presidente dos Escoteiros do Brasil

