EDITAL - 10/2020 DGA/DF

Formação de Equipe de Suporte à Diretoria de Gestão de Adultos
Região Escoteira do DF
Brasília, 15 de outubro de 2020
A Diretoria de Gestão de Adultos do Distrito Federal (DGA), com o intuito de ampliar o
quadro de adultos voluntários para atuação no suporte das atividades da Diretoria de Gestão de
Adultos abre este edital público para quem tenha interesse em ingressar nas equipes regionais,
por um período de 1 ano.

Estudos Escoteiros: esta equipe fará um cruzamento, mediante diversas formas de
comunicação e intervenção, entre o método escoteiro e educação formal (academia). Buscará
parcerias, dando apoio à realização e à divulgação de estudos acadêmicos que têm enfoque no
Movimento Escoteiro, publicações de periódicos e atividades que fomente a discussão entre as
educações formais e não formal.
REQUISITOS:
● Desejáveis conhecimentos em processos acadêmicos (artigos, publicações,
congressos);
● Estar com registro UEB no ano vigente;
● Capacidade de ensinar e aprender;
● Nível Intermediário Escotista ou Dirigente concluído;
● Disponibilidade para reuniões e encontros da equipe;
Suporte ao Campo Escola Virtual: Esta equipe -presta suporte técnico e pedagógico aos
cursos, módulos e oficinas em Educação a Distância (EAD), favorecendo as práticas em Gestão de
Adultos e Programa Educativo, por meio de plataforma de aprendizagem (CEV), de acordo com as
necessidades da instituição, buscando a disseminação de novas tecnologias e ferramentas junto
às equipes regionais.
REQUISITOS:
● Desejável conhecimento em Tecnologia da Informação;
● Desejáveis conhecimentos em Moodle;
● Estar com registro UEB no ano vigente;
● Capacidade de ensinar e aprender;
● Nível Intermediário Escotista ou Dirigente concluído;
● Disponibilidade para reuniões e encontros da equipe;

Equipe de Colaboração: Esta equipe integra a equipe de formação, durante oficinas,
cursos, módulos e seminários, favorecendo as práticas da Formação do Adulto promovidas em
nível Regional.
REQUISITOS:
● Estar com registro UEB no ano vigente;
● Capacidade de ensinar e aprender;
● Capacidade de organização
● Capacidade de relacionamento entre adultos
● Curso Avançado Escotista ou Dirigente concluído;
● Disponibilidade para reuniões e encontros da equipe;
● Disponibilidade para participação das ações de formação;
ETAPAS DO PROCESSO:
● Análise curricular
● Entrevista
● Domínio da área de atuação pretendida
As inscrições para este edital ficam abertas até o dia 30/10/2020 as 23:55, os interessados
devem preencher o formulário abaixo, indicando a posição escolhida com míni currículo.
https://docs.google.com/forms/d/1V9Vx_ULslhgNelflr7voxw6_JaRUlVaTqZfXLpucngo/edit
Qualquer disposição não prevista neste edital será de responsabilidade da Diretoria de
Gestão de Adultos e seus membros.

Ticiano de Lourenço Filho
Diretor de Gestão de Adultos

Para mais informações entre em Contato com a Equipe do Escritório Regional
Contatos:
Telefones: 3039-3419 ou 3039-3453
e-mail: dga@escoteirosdf.org.br

