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Estimados companheiros (as),

Visando compor um quadro de voluntários para atuar na Equipe Nacional do MutCom, a
União dos Escoteiros do Brasil está lançando uma “chamada aberta” para selecionar
membros para a composição desta equipe

O Mutirão Nacional de Ação Comunitária (popularmente conhecido como MutCom) é
uma atividade de mobilização que visa a integração e colaboração dos Escoteiros do
Brasil com a sociedade - como por exemplo, com as comunidades próximas às Unidades
Escoteiras Locais espalhadas em todo o território nacional.

O MutCom é uma oportunidade de proporcionar às crianças, adolescentes e jovens
atividades de serviço que exerçam a função de estimular seu envolvimento com a
comunidade, empoderando nossos jovens no intuito de agregar na formação de um
indivíduo consciente e engajado com o mundo ao seu redor, tornando-os líderes do
futuro.

Atribuições

O trabalho consiste na elaboração de fichas de atividade direcionadas ao MutCom para o
Caderno de Atividades do próximo triênio (2023, 2024 e 2025), durante o segundo
semestre de 2022, incluindo os meses agosto/22, setembro/22, outubro/22 e
novembro/22.

Perfil dos candidatos

O número de participantes na Equipe Nacional do MutCom é preferencialmente de 7
voluntários , podendo na composição da equipe agregar mais alguns membros.

● Possuir no mínimo 18 anos de idade na data de seleção;
● Ser associado(a) aos Escoteiros do Brasil, com registro vigente;
● Possuir familiaridade com as ferramentas do Google;
● Experiência e criatividade na elaboração de fichas de atividade;
● Necessidade de elaboração de 5 fichas durante o período de 3 meses;
● Possuir habilidades de escrita bem desenvolvidas;
● Possuir conhecimento aplicável sobre os Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS);
● Disponibilidade para realização de reunião durante uma vez na semana

(período noturno);
● Comprometimento e responsabilidade com relação às ações realizadas.

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

Processo seletivo

O processo seletivo é coordenado pelo Núcleo Nacional de Jovens Líderes. O material
submetido pelos candidatos será analisado por um time de avaliadores composto pelos
membros da coordenação do 24° MutCom.
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Inscrição

Os(As) interessados(as) em candidatar-se deverão responder o formulário “Processo
Seletivo da Equipe Nacional do MutCom”, disponível neste link até o dia 02 de agosto
de 2022.

Divulgação do Resultado

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 04 de agosto de 2022, através de
mensagem enviada através do email e criação de grupo de whatsapp.

Quaisquer procedimentos não previstos neste edital serão passíveis de análise e decisão
da coordenação do 24° MutCom. Informações complementares podem ser obtidas por
meio do email mutcom@escoteiros.org.br, com o assunto “Informações – PS MutCom.

Desde já agradecemos o interesse em participar da Equipe Nacional do MutCom e,
assim, contribuir com o desenvolvimento dos Escoteiros do Brasil.

Curitiba, 25 de julho de 2022.

Ivan Nascimento
Presidente dos Escoteiros do Brasil

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfasrsRlY2UKEGHPWlblE5VAN7vigO0H-mPnjHVAYgoU4rVEQ/viewform?usp=sf_link

