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Estimados companheiros (as),

Visando ampliar o quadro de voluntários para atuar na Equipe Nacional de Inclusão e
Acessibilidade, da Iniciativa Mundo Melhor, a União dos Escoteiros do Brasil está
lançando uma chamada aberta para selecionar Tradutores e Intérpretes de Libras (TILS),
audiodescritores e ledores.

Atribuições

A Equipe Nacional de Inclusão e Acessibilidade trabalha transversalmente à outras
equipes da Iniciativa Mundo Melhor, auxiliando na elaboração de eventos e instrumentos
de apoio para adultos voluntários e beneficiários da instituição, na área de Programa
Educativo, oferecendo suporte técnico para outros níveis institucionais, quando
solicitado, e cooperando na elaboração de materiais educativos que se relacionem com
os temas de trabalho.

Os voluntários selecionados se reportarão à Coordenação da Equipe Nacional de
Inclusão e Acessibilidade, que por sua vez responde a Coordenação da Iniciativa Mundo
Melhor, que está vinculada à Diretoria de Métodos Educativos dos Escoteiros do Brasil.

Perfil dos candidatos

Para esta seletiva, é necessário que os candidatos atendam os seguintes requisitos:

● Ter 18 anos ou mais;
● Estar com o registro regular;
● Será um diferencial se possuir experiência profissional ou voluntária como TILS,

audiodescritor e/ou ledor;
● Ter disponibilidade de tempo para atuar na equipe, conforme demanda;
● Ser capaz de se comunicar utilizando ferramentas virtuais (google meet, zoom,

google drive);
● Graduados ou cursando Letras Libras, Tradução e Interpretação de Libras, ou

cursos correlatos/equivalentes de acordo com o cargo pretendido.

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

Inscrições

Os interessados em se candidatar, deverão preencher formulário através do link
https://forms.gle/WQaL8zzFUokbetDg8, enviando os documentos abaixo até a data de
12 de setembro de 2022:

https://forms.gle/WQaL8zzFUokbetDg8
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● Nome completo;
● Região Escoteira;
● Número de registro;
● A disponibilidade de tempo que poderá contribuir, caso seja selecionado
● (expresso em média de horas por semana);
● Incluir carta de recomendação do presidente da UEL do candidato/a;
● Mini Currículo indicando:

○ Formação acadêmica;
○ Experiência profissional e/ou voluntária;

Processo de Integração

Os candidatos que forem selecionados serão comunicados e deverão fazer o envio de
carta de recomendação do presidente da Região Escoteira do candidato/a.

O processo de integração das pessoas selecionadas, será conduzido pela coordenadora
da equipe e um Tradutor e Intérprete de Libras (vagas para TILS) com o objetivo de
esclarecer as atribuições do cargo e conhecer o candidato e suas expectativas.

Cronograma

● 12/09/22 - Data limite para inscrições no Processo Seletivo.
● 19/09/22 - Divulgação dos resultados.

Curitiba, 22 de agosto de 2022

Ivan Nascimento
Presidente dos Escoteiros do Brasil Aline Costa Teixeira Conde

Diretora de Métodos Educativos
dos Escoteiros do Brasil


