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A UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL – PARANÁ 

EDITAL Nº 002/2022 

Abre processo de seleção para preenchimento de seu quadro de colaboradores profissionais para a vaga 

de: 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (01 Vaga M/F) 

O processo de seleção de CVs se inicia no dia 13/04/2022 até dia 25/04/2022. 

Os candidatos devem encaminhar CV ao escritório regional via e-mail vagas@escoteirospr.org.br com o 

Título: “Assistente Administrativo” com pretensão salarial. 

Atribuições: 

Executar tarefas gerais de escritório como seleção, organização, preenchimento e emissão de 

documentos, digitação e digitalização de arquivos, controle e protocolo de correspondências e entrada 

e saída de documentos, expedição de correspondências e documentos atender telefonemas e responder 

e-mails, prestar esclarecimentos ao público. Atualizar cadastros de clientes e fornecedores. Elaborar 

orçamentos de compras de materiais e serviços, controlar entrega de materiais, controlar reservas de 

equipamentos e ambientes, preparar planilhas de controles administrativos. Executar tarefa de controle 

de recebimento de e-mails das áreas técnicas com encaminhamentos necessários às respectivas pastas 

das diretorias correspondentes. 

Quaisquer outras tarefas inerentes à área administrativa. 

 

Perfil desejado: 
Possuir interesse em atuar com atividades que exijam pró atividade em equipe. Necessitamos que 
tenham forte habilidade para atendimento ao público interno e externo da instituição.  
 
Requisitos: 
• Interesse e compromisso; 
• Possuir habilidade para o atendimento ao público tanto pessoal como remoto; 
• Extremamente organizado e com vontade de aprender; 
• Pontualidade; 
• Espírito de Equipe; 
• Possuir Ensino médio completo (superior será um diferencial); 
• Carteira de Habilitação B 
• Domínio do Pacote Office principalmente Word e Excel 
• Preferencialmente com experiência. 
• Será um diferencial se for membro do movimento escoteiro (destacar essa informação no CV). 

Oferece: 
• Salário: à combinar mensal; 
• Regime de Contratação: CLT (90 dias de experiência) com possibilidade de efetivação. 
• Segunda a sábado 44 horas semanais. 
• Plano de Saúde após período de experiência 
• VT + VR. 
• Local > Escritório Regional da UEB Paraná à Rua Desembargador Ermelino de Leão, 492 – Bairro Alto 
São Francisco – Curitiba/PR 


