
	

	

   
 
 

Edital para composição do Grupo de Trabalho (GT) de Usabilidade e T.I. 
 
 
 
Visando criar processos mais rápidos, eficientes e práticos para os Grupos Escoteiros e Escritório 
Regional, a Direção Regional dos Escoteiros de Santa Catarina deliberou e decidiu formar um grupo 
de trabalho (GT) provisório para informatização e automatização de processos que hoje são 
realizados através de formulários de excel e word, bem como troca de e-mails. 
 
Este grupo de trabalho (GT) terá a duração necessária para elaboração e implantação das soluções 
descritas abaixo: 
 

ü Automatização dos processos de solicitação, análise e concessão de distintivos especiais 
(Cruzeiro do Sul, Lis de Ouro, Escoteiro da Pátria e Insígnia de BP) 

ü Automatização dos processos de solicitação, análise e concessão de condecorações. 
ü Automatização dos processos de solicitação de Conclusão de Nível de Formação. 

 
 

Compreendemos que muitos de nossos voluntários reúnem conhecimento e habilidades necessárias 
para a criação destas soluções. 
 
Este Grupo de Trabalho (GT) poderá virar uma Equipe, permanente, caso seja identificada 
necessidade de melhorias contínuas nas 3 (três) áreas propostas acima, bem como em outras que 
eventualmente sejam identificadas pelo grupo de voluntários. 
 
É desejado que os voluntários para participar do Grupo de Trabalho tenham: 
 

ü Disponibilidade para realizar reuniões online; 
ü Disponibilidade para realizar eventuais encontros presenciais, em data combinada e que 

atenda a maioria dos voluntários membros do GT; 
ü Habilidade para trabalhar em equipe, mantendo o perfil conciliador e agregador durante todo 

o tempo; 
ü Conhecimentos suficientes de programação. 

 
Os candidatos a participar do GT devem preencher o formulário que consta neste link: 
https://pt.surveymonkey.com/r/QCX2LRJ  
 
Caso necessário para avaliação dos candidatos, uma entrevista será agendada de forma individual. 
 
As postulações serão aceitas até o dia 15 de dezembro. O resultado com a lista dos selecionados 
será divulgado para todos os postulantes até o dia 20 de dezembro. 
 
Fraternalmente, 
Direção Regional 
Escoteiros de Santa Catarina 
 
 


