
 

 

Edital Equipe Regional de Crescimento e Expansão 

 

A Equipe Regional de Crescimento e Expansão (EReCE) foi criada em 2015. Esta equipe 

trabalha em duas frentes, no Crescimento e na Expansão dos Escoteiros de Santa Catarina. 

O principal trabalho atualmente da EReCE está na formação de novos Grupos Escoteiros 

e Seções Escoteiras Autônomas. 

O presente edital possibilita um processo eficiente, democrático e transparente para a 

ampliação da Equipe Regional de Crescimento e Expansão, sendo importante salientar 

que devido à natureza do trabalho, se almeja uma equipe enxuta com um número reduzido 

de membros, sinérgica e comprometida com a causa Escoteira. 

O processo será conduzido de maneira online. Abaixo segue o link para preenchimento 

do formulário. Após esta etapa, será feito uma triagem dos currículos pelas estruturas da 

Diretoria Regional, e Diretor da Equipe Regional de Crescimento e Expansão. 

 

Escolheremos uma pessoa por distrito para atuar nos seguintes distritos: 

- Alto Contestado  

- Litoral Norte 

-  Sul 

- Extremo Sul 

- Oeste 

 

https://pt.surveymonkey.com/r/2KPDNX8  

 

 Será de grande importância a participação no Encontro de Planejamento da 

EReCE dias 11 e 12 de novembro no Campo Escoteiro Paulo dos Reis – 

Florianópolis. (Participação será subsidiada pelos Escoteiros de Santa Catarina). 

 

Envio de 
Formulários (até 

05/nov)

Divulgação 
(06/11)

*Encontro 
Presencial 

Florianópolis 
(11 e 12/11)

https://pt.surveymonkey.com/r/2KPDNX8


 

 

Principais Objetivos: 

Participar de uma equipe voluntária e operativa, propondo e executando ações que 

fortaleçam os Grupos Escoteiros e aumentando o número de Grupos e Seções Autônomas 

na Região Escoteira.   

Tarefas Principais: 

O Crescimento trabalha o fortalecimento e apoio dos Grupos Escoteiros com dificuldades 

(crescimento, programa, ideias e sugestões em atividades, plano de formação, etc). 

 A Expansão visa prospectar adultos interessados em abrir uma Unidade Escoteira Local 

(Grupo Escoteiro ou Seção Escoteira Autônoma) prioritariamente em cidades onde não 

possuem UEL. Realizar reuniões e palestra informativa, oficinas quando necessário, 

incentivo e apoio na formação da constituição da UEL. Contatos com clubes de serviço, 

secretarias da educação e prefeituras e demais entidades que possam colaborar na 

formação de novas UEL. 

 

Demanda Pessoal e de tempo 

Visitar Grupos Escoteiros para auxiliar nas dificuldades do grupo, prospectar interessados 

em abrir uma UEL, realizar reunião, palestra informativa e acompanhamento do 

andamento da iniciativa.  

 

Características 

* Comprometimento com os princípios, Lei e Promessa, elevado espírito escoteiro e um 

profundo senso de que estará servindo aos Escoteiros de Santa Catarina. 

* Disponibilidade de tempo suficiente para a posição, muitas vezes envolvendo finais de 

semana, dias de semana à noite e o trabalho virtual semanal. 

* Devidamente registrado no ano de 2017. 

* Experiência como escotista e com o Programa de Jovens auxiliando nas primeiras 

atividades e nas dúvidas das novas UEL. 

Reforçamos que a postulação não garante vaga automática, conforme explicado na 

introdução do edital, a equipe pretende ter um número reduzido de membros 

 

Escoteiros de Santa Catarina 

Diretoria Regional de Crescimento e Expansão 


