ESCOTEIROS DO BRASIL
REGIÃO RIO DE JANEIRO
EQUIPE REGIONAL DOS MENSAGEIROS DA PAZ - MoP/RJ

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O
2º ENCONTRO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DOS MENSAGEIROS DA PAZ

O presente documento apresenta os requisitos, responsabilidades e critérios
avaliativos a serem utilizados na seleção dos representantes da Região Rio de
Janeiro no 2º Encontro Nacional de Capacitação dos Mensageiros da Paz, a ser
realizado nos dias 01, 02 e 03 de setembro de 2017 na cidade de Curitiba, Paraná.
1. DAS VAGAS
Serão disponibilizadas duas (02) vagas no processo seletivo sendo destinadas uma
(01) para candidato do sexo feminino e uma (01) para candidato do sexo masculino
que atendam os seguintes quesitos:
a) Possuir idade entre 15 e 30 anos;
b) Não exercer mais de um cargo no Movimento Escoteiro em seus órgãos nas
instâncias distrital, regional, nacional e internacional;

c) Ser membro ativo em uma Unidade Escoteira Local;
d) Ter participado no mínimo de dois (02) projetos sociais e ou comunitários
durante sua vida;
O não cumprimento de um ou mais itens acima acarretará na desclassificação
automática do candidato.
 . DAS RESPONSABILIDADES
2
O evento de capacitação nacional dos mensageiros da paz se presta à formação de
dois novos integrantes para a região escoteira; estes novos integrantes estarão logo
após, aptos para exercerem funções e cumprirem agendas para com a Equipe
Regional MoP. As principais funções, que são divididas de acordo com a aptidão e
possibilidades dos membros da Equipe Regional MoP são:
a) Atender e orientar jovens sobre seus projetos para os Mensageiros da Paz;
b) Ter disponibilidade para se comprometer com a Equipe num horizonte de
dois (02) anos após a capacitação;
c) Ser multiplicador da iniciativa MoP através de palestras e apresentações;
d) Elaborar e executar atividades, bases e módulos em eventos regionais assim
como em eventos da Equipe Regional MoP;

e) Atender a reuniões mensais da Equipe Regional MoP, presencialmente ou
por meios digitais;
f) Zelar e auxiliar pela qualidade, prazo e boa execução dos projetos da Equipe
Regional MoP;
 . DO PERFIL
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É desejável que o candidato possua habilidades e conhecimentos para o seu pleno
aproveitamento e desempenho no Encontro Nacional MoP e posteriormente no seu
trabalho juntamente à equipe regional MoP; em caráter preferencial e não
eliminatório estas habilidades e conhecimentos se manifestam na forma de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Habilidade com mídias sociais;
Conhecimento em edição de fotos, vídeos e criação de artes;
Ser comunicativo e ter boa desenvoltura ao falar em público;
Experiência com gestão de projetos;
Ser proativo, comprometido e possuir iniciativa;
Espírito de liderança, empatia e democracia;

 . DA SELEÇÃO
4
O processo seletivo será organizado, elaborado e executado pela Equipe Regional
MoP à pedido da Diretoria Regional. O processo seletivo adota critérios
determinados pela Equipe Nacional dos Mensageiros da Paz. O documento com as
diretrizes e critérios está contido no Boletim 01
(http://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2017/06/boletim.01.MoP_.capacitacao.pdf)
, disponível também nos canais digitais dos Mensageiros da Paz - Brasil, e terá seus

pontos principais elucidados no presente edital.
Neste processo, o candidato deverá preencher o Formulário Online de Seleção
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE3YGJVrNzZe29gvzvSNGh6k7nVgkltkdHZ1l
VtDvGCX42-A/viewform ) de acordo com os seus próprios conhecimentos. A omissão

ou apresentação de dados inverídicos acarretará a desclassificação automática do
candidato. O Formulário Online de Seleção divide-se em duas seções: Seção 1 Seus dados, Seção 2 - “O MoP, o Escotismo e Você”. As questões terão caráter
classificatório para a classificação e seleção dos candidatos às vagas, podendo ter
portanto, ao lado de cada enunciado sua respectiva pontuação que poderá ser
alcançada ao seu máximo à medida que atenda a totalidade das diretrizes do
mesmo enunciado.
Algumas das questões são apenas de carácter informativo, não possuindo
pontuação atrelada a sua resposta. Porém, tais respostas a essas questões podem
ser utilizadas posteriormente como critério de desempate

É critério de preferência, a ser pontuado, o candidato que já se integra às equipes
regionais, conforme a linha B da seção “Participantes” do Boletim 1
“b) Trabalhe atualmente com a Equipe MoP Regional (caso esta exista);”
Será critério de desempate a disponibilidade a trabalhar com o MoP em seu volume
de horas pelos dias semanais.
Os candidatos que já integram a Equipe Regional estão vetados de participar da
organização do presente processo seletivo em todas as suas fases. Se colocando
em paridade de acesso às informações aos demais candidatos.
As questões que não apresentam pontuação servirão para traçar o perfil do
candidato, e serão utilizadas para avaliação apenas em casos de empate; utilizando
o critério de aproximação ou alinhamento com o que diz o programa da iniciativa
MoP e o desenvolvimento dessas ideias.
Sendo assim, serão dados os seguintes pesos e pontuações para as questões do
formulário:
Seção 1. Seus Dados:
1.11 - Você possui a Insignia Mensageiros da Paz? - 3 pontos
- Estará para a avaliação do nível de envolvimento com a iniciativa MoP;
1.12 - Possui algum distintivo especial? Se sim qual/quais? - 2 pontos
- Estará para a avaliação o envolvimento com o programa educativo e suas
potencialidades para com projetos;

Seção 2. O MoP, o Escotismo e você:
2.2 Você já conquistou a Insígnia MoP ou já ajudou a Equipe Regional ou Nacional?
Se sim, conte-nos da sua experiência. - 5 pontos
- Estará para a avaliação do nível de envolvimento com a iniciativa MoP;
2.4 Quais são os 5 pontos do Método Escoteiro? - 3 pontos
- Estará para a avaliação o conhecimento do método e programa educativo,
requisitos previstos no Boletim 01;
2.6 Você já se envolveu com algum projeto social ou comunitário? Se sim,
conte-nos da sua experiência. - 5 pontos
- Estará para a avaliação com as habilidades de coordenar um projeto e o
conhecimento em relação ao gerenciamento de projetos;

2.7 Tem alguma experiência com comunicação ou mídias sociais? Conte-nos - 3
pontos
- Estará para a avaliação a possibilidade de se responsabilizar por projetos da
Equipe Regional MoP que envolvem a habilidade;
2.8 Possui habilidades com edição de fotos, vídeos e ou criação de arte? Conte-nos
- 3 pontos
- Estará para a avaliação a possibilidade de se responsabilizar por projetos da
Equipe Regional MoP que envolvem a habilidade;
2.12 Quais são as fases de um projeto? - 5 pontos
As demais questões não são pontuadas mas permitem traçar o perfil do candidato e
o seu alinhamento e compatibilidade com as premissas e princípios da Iniciativa dos
Mensageiros da Paz e do Movimento Escoteiro. Será avaliada de acordo com esta
correlação e com a capacidade de desenvolver o texto de maneira coesa e objetiva.
5. DO RESULTADO
O Resultado do concurso será enviado para o email disponibilizado pelo candidato
na ficha, juntamente com as consequentes orientações para a preparação para o
evento.
As fichas estarão disponíveis para o preenchimento do dia 28 de junho até o dia 11
de julho de 2017
O resultado será divulgado no dia 18 de julho de 2017.

6. CONTATO
Em caso de dúvida ou qualquer comentário sobre o edital, o boletim ou o processo
seletivo como um todo, entre em contato pelos seguintes emails:
edumatos@gmail.com
pedro-tadeu@hotmail.com
Agradecemos o seu interesse! Contamos com a sua participação!

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2017
Equipe Regional dos Mensageiros da Paz - Rio de Janeiro

