
 

 

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SÊNIOR. 

Como Analista de Desenvolvimento Territorial Sênior, você acompanhará e realizará 
atividades na área do Crescimento do efetivo dos Escoteiros do Brasil, 
compartilhando de um espaço de trabalho multidisciplinar e sendo parte de uma 
das 100 melhores ONGs Brasileiras (conforme reconhecimento no ano de 2021). 

Importante: Vaga afirmativa para pessoas de todas as raças, etnias, gênero, 
orientação sexual e PCDs. 

 

CONHEÇA O DESAFIO 

1. Elaborar e acompanhar projetos relacionados a crescimento e 
expansão do efetivo dos Escoteiros do Brasil;  

2. Acompanhar e gerar métricas para análise de potencialidades de 
crescimento e expansão considerando diferentes realidades 
territoriais;  

3. Realizar diagnósticos de mercado, análises de viabilidade e risco em 
diferentes realidades socioeconômicas e espaços territoriais;  

4. Prospectar e atuar frente a possibilidades de crescimento e expansão 
do Movimento Escoteiro;  

5. Interagir e atuar de forma articulada com os profissionais ou voluntários 
da área de crescimento e expansão das regiões escoteiras; 

6. Prestar assessoria às regiões escoteiras;  
7. Participar da construção de projetos interdisciplinares;  
8. Acompanhar, viabilizar e apoiar iniciativas estabelecidas no 

Planejamento Estratégico Institucional;  
9. Colaborar e apoiar com as atividades da Equipe Nacional de 

Crescimento e da Rede de Crescimento;  
10. Colaborar com a construção de ferramentas, materiais e indicadores da 

área de atuação;  
 

ESPERAMOS QUE VOCÊ 

● Seja Escoteiro (a); 

● Conheça 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 crescimento e expansão do Movimento 
Escoteiro, especialmente sobre a abertura de Unidades Escoteiras Locais;  



 

 

● Possua iniciativa e seja proativo;  

● Consiga relacionar-se e comunicar-se facilmente; 

● Tenha Ensino Superior Completo num dos seguintes cursos: Administração, 
Marketing, Comunicação Social, Serviço Social, Educação ou áreas correlatas;  

● Tenha experiência com trabalho em equipe e/ou coordenação de equipes;  

● Esteja disponível para rotina de viagens; 

 

SERÁ UM DIFERENCIAL SE VOCÊ 

● Tiver atuado com desenvolvimento territorial;  

● Ter conhecimento em “Novos Negócios”;  

● Ter conhecimento de outro idioma;  

● Tiver noções de gestão de projetos - elaboração e acompanhamento. 

 

PROPOSTA DE TRABALHO 

● Trabalho Presencial – Curitiba - PR 
● Cartão CAJU (Alimentação e transporte) sem desconto em folha. 
● Regime de trabalho – CLT  
● Plano de Saúde sem coparticipação 
● Plano Odontológico 
● Seguro de vida 
● Convênio-farmácia 
● 40h semanais  
● No dress-code 
● Plano de cargos e salários 

 

PARA SE CANDIDATAR 

Enviar currículo para o e-mail: vagas@escoteiros.org.br com o título da vaga 
“Analista de Desenvolvimento Territorial” até o dia 26 de setembro de 2022. 

 


