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EDITAL DE SELEÇÃO 

PROJETO SCENES/CAMPO ESCOTEIRO PAULO DOS REIS 

DIRETORIA REGIONAL DE PROJETOS 

EQUIPE REGIONAL DE PROJETOS (ERePro) 

 

A Diretoria Regional de Projetos da Região Escoteira de Santa Catarina lança o presente edital com o 

objetivo de formar a Equipe do Projeto SCENES/CEPR para o ano de 2017. Estão convidados a participar 

os pioneiros, maiores de 20 anos, e adultos voluntários associados à União dos Escoteiros do Brasil que 

atuam na Região Escoteira de Santa Catarina. A postulação não garante vaga automática, uma vez que 

o candidato deverá participar de todo o processo de seleção descrito abaixo, atender aos requisitos desse 

edital, ter sua indicação aprovada pela Diretoria Regional e assinar o Acordo de Trabalho Voluntário.  

 

Projeto SCENES/CEPR 

O Programa Mundial Escoteiro de Meio Ambiente coloca o Movimento Escoteiro na vanguarda da 

educação ambiental para a juventude. A proposta desse Programa é estimular e encorajar, em crianças 

e jovens, o desenvolvimento progressivo de sua consciência e compreensão do ambiente e do mundo 

que o circunda. Inserido nesse Programa encontram-se, por exemplo, a insígnia do IMMA e a certificação 

SCENES, que em português quer dizer Centro Escoteiro de Excelência para Natureza e Meio-Ambiente. 

Essa certificação é uma homologação da Organização Mundial do Movimento Escoteiro para Campos 

Escoteiros. Atualmente existem apenas nove SCENES no mundo, sendo cinco na Europa, dois na América 

do Norte, um na África e outro na Austrália. Um Campo SCENES lidera com o exemplo e atua como um 

modelo positivo para outros espaços, para seus convidados e para a comunidade em seu entorno. O 

Campo Escoteiro Paulo dos Reis é candidato a ser o primeiro SCENES da América do Sul. A busca é 

fomentar as atividades voltadas à Educação Ambiental para os jovens, de modo a fortalecer seu 

compromisso com a proteção do meio ambiente, o respeito pela natureza e atitudes sustentáveis. Para 

tanto, serão desenvolvidas atividades, jogos e dinâmicas, que permitam a exploração do ambiente, o 

fortalecimento do espirito investigativo, a consciência ambiental, o pensamento crítico sobre o ambiente 

e que promovam a responsabilidade individual para com o meio em que vivemos. As atividades não se 

voltam, em fazer com que o jovem saiba “de cor e salteado” o que são as “melhores práticas para o meio 

ambiente”, mas sim, que ele incorpore no seu dia-a-dia comportamentos básicos em favor da reciclagem, 

do convívio harmônico com a natureza, do cuidado com a água, etc. A premissa mais importante do 

Projeto é que o jovem seja um agente ativo no aprender, no questionar e no agir.   

 

Atuação do membro da equipe SCENES/CEPR 

Os voluntários integrados ao Projeto SCENES/CEPR, em sua edição 2017, deverão apresentar 

disponibilidade, competências, habilidades e comprometimento para conduzir as atividades no Campo 

Escoteiro Paulo dos Reis nas datas e horários previstos. Todas as atividades do Projeto irão contemplar a 

IMMA, de modo que o jovem tenha a oportunidade de conquista-la. 

 

Perfil esperado do candidato  

Não se espera que o candidato reúna todas as habilidades e experiências abaixo, mas é desejável que 

ele possua o maior número possível delas: 

 Capacidade de diálogo, cooperação e relacionamento com a equipe de trabalho; 

 Proatividade e automotivação; 

 Conhecimento sobre a IMMA, para os quatro ramos; 

 Experiência prática, como chefe de seção ou assistente, em pelo menos um dos Ramos; 

 Ter disponibilidade para as datas apresentadas no calendário. 
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Demanda pessoal de tempo 

Espera-se que os membros do Projeto SCENES/CEPR, em sua edição 2017, tenham disponibilidade e 

recursos pessoais para participar das atividades previstas para o ano de 2017.  

Calendário previsto: 

31/7 das 19h30 às 21h no Escritório Regional UEB/SC – Reunião de apresentação e seleção 

12/8 das 9h às 12h no Campo Escoteiro Paulo Reis – Atividade preparatória 

19/8 das 8h às 20h e 20/8 até as 16h no Campo Escoteiro Paulo Reis – Atividades com os jovens 

02/9 das 9h às 12h no Escritório Regional UEB/SC – Reunião de revisão e alinhamento 

16/9 das 8h às 20h e 17/9 até as 16h no Campo Escoteiro Paulo Reis – Atividades com os jovens 

18/11 das 8h às 20h e 19/11 até as 16h no Campo Escoteiro Paulo Reis – Atividades com os jovens 

O voluntário poderá participar da reunião do dia 02/9 via Skype, mediante devida justificativa. 

 

Ressarcimento de despesas para participação no Projeto 

A política de reembolso da UEB/SC segue regulamentação própria, que deverá ser observada por todos 

os seus membros. Dentre outras normas, o ressarcimento de despesas pessoais exige comunicação e 

aprovação anterior à sua realização. A ERePro dispõe de orçamento anual aprovado pela Diretoria 

Regional para realização de suas atividades. Os membros do Projeto SCENES/CEPR, considerando a 

abrangência desse edital, receberão sem custos alimentação no CEPR durante a realização das atividades. 

O pernoite deverá ocorrer na modalidade acampamento, sendo concedido, pelo CEPR, o empréstimo de 

barraca. A priori, o deslocamento até o Campo Escoteiro, deverá acontecer por conta do voluntário.  

 

Etapas de seleção 

Preenchimento da Proposta de Adesão: Os interessados em integrar a equipe do Projeto SCENES/CEPR 

em 2017, deverão preencher o formulário de inscrição, disponível no link (Formulário para inscrição), até 

o dia 27 de julho de 2017.  

Participação na reunião inicial: O candidato deverá comparecer no Escritório Regional da UEB/SC, na rua 

Álvaro Ramos, 183, Trindade, em Florianópolis, às 19h30 do dia 31/7/17, para participar da palestra sobre 

o Projeto e firmar seu compromisso com as atividades.  

Nomeação pela Diretoria Regional: O Diretor Regional de Projetos irá submeter os nomes dos candidatos 

ao colegiado da Diretoria Regional para aprovação e nomeação dos candidatos.  

Assinatura do Acordo de Trabalho Voluntário: O candidato aprovado será comunicado e deverá, 

obrigatoriamente, firmar o Acordo em questão (item III da regra 017 do POR). 

 

Aprovação pela Diretoria Regional 

Todos os candidatos, previamente selecionados pelo Diretor Regional de Projetos, terão seu nome 

submetido à Diretoria Regional da Região Escoteira de Santa Catarina, que em conformidade com as 

suas atribuições estatutárias, deliberará sobre a nomeação do candidato para a equipe. Tal deliberação 

deverá ocorrer até o dia 07 de agosto.  

 

 

 

 

Mark A. Caldeira – UEB 754203  

Diretor Regional de Projetos 

https://goo.gl/forms/V0gRlYibmghMCgjJ2

