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A UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL – PARANÁ 

EDITAL Nº 003/2022 

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

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - COMUNICAÇÃO (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 - Comunicação” com pretensão salarial. 

Requisitos:  
• Ensino médio completo.  
• Conhecimento em redes sociais. 
• Conhecimento em Ferramentas de Edição de imagens (CorelDraw, Photoshop).  
• Conhecimento em Ferramentas de Edição de vídeos.  
• Conhecimento do Pacote Office.  
• Boa comunicação oral e escrita.   
• Carteira de Habilitação B.   
 
Principais atribuições:  
• Atualização e manutenção do site institucional. 
• Gerenciamento e manutenção de contas de e-mail institucionais.  
• Criação de Banners, ou peças de divulgação.  
• Criar e gerenciar postagens para redes sociais. 
• Prestar apoio técnico a todos os Associados, no que tange a comunicação escoteira. 
• Garantir a infraestrutura para transmissão de reuniões online. 
• Desenvolvimento e envio de e-mail marketing pela plataforma contratada.  
• Garantir que a comunicação esteja alinhada com as políticas da instituição.  
• Auxiliar as demais áreas do Escritório Regional, quando se fizer necessário.  
 
Diferenciais 
• Perfil Criativo, proativo e ágil. 
• Bom relacionamento interpessoal.  
• Facilidade para trabalhar em equipe.  
• Facilidade para se adaptar à prazos e raciocínio lógico. 
• 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 


