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19º ACAMIZADE 
ACAMPAMENTO DA AMIZADE ESCOTEIRA 

ENCONTRO DE SUPER HERÓIS – A MEGA LIGA ESCOTEIRA  

 

INFORMATIVO 02 – PROGRAMA DE STAFFS 

01. O ACAMIZADE – A ACAMPAMENTO DA AMIZADE ESCOTEIRA 

A Região Escoteira do Estado do Espírito Santo, em sua programação voltada para o Programa de 

Jovens realiza a cada três anos atividades específicas para os Ramos, dando origem a um 

momento de confraternizarmos com a Amizade Escoteira. 

No próximo ano estaremos realizando a 19ª Edição do ACAMIZADE – Acampamento da Amizade 

Escoteira, evento direcionado aos jovens do Ramo Escoteiro. 

Local: Barro Vermelho (próximo a João Neiva/ES). 

Dias: 28, 29 e 30 de abril de 2017 (Noite de sexta-feira, sábado e domingo). 

02. A EQUIPE DE STAFFS  

Com a proximidade do 19º ACAMIZADE estamos iniciamos o processo de seleção dos participantes 

que irão compor à “Equipe de Staffs” para atuar nas diversas áreas do evento. Este Informativo 

apresenta a descrição das funções e perfis necessários para se candidatar.  

Candidatura dos Staffs: o interessado deverá fazer a sua candidatura diretamente e 

exclusivamente pelo e-mail do Escritório Regional espiritosanto@escoteiro.org no período 

compreendido entre 01 de novembro de 2016 a 17 de fevereiro de 2017.  

Habilidades e Funções: nesta candidatura deverão constar as experiências, habilidades e 

preferências por funções do candidato. Cada candidato optará por 02 funções em ordem de 
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preferência.  

Seleção da Função dos Staffs: depois de recebida as candidaturas, a coordenação do evento junto 

da Equipe de Gestão do Programa Educativo avaliará e selecionará aqueles que possam unir suas 

aptidões e preferências individuais às necessidades de cada função sendo consideradas, ainda, as 

indicações prévias feitas pelos responsáveis de cada área.  

Todas as inscrições de Staffs válidas (conforme os prazos e exigências) serão incluídas na Equipe.   

A lista dos candidatos em suas respectivas funções, será divulgada pelo e-mail do Escritório 

Regional.   

Contato do Coordenador: após a definição da área onde o candidato irá atuar, ele será contatado 

pelo responsável pela mesma, ocasião em que receberá maiores informações sobre o trabalho a 

desempenhar.  

03. INSCRIÇÃO PARA STAFF’S 

A participação como Staff é direcionada a todos os interessados em trabalhar para a execução da 

atividade. São somente 10 vagas para staff’s.  

Para se inscrever como Staff no 19º ACAMIZADE você deve atender os seguintes requisitos:  

 Ser associado da UEB, devidamente registrado no ano de 2016/2017. 

 Ter mais de 18 anos completos na data do evento.  

 Estar com a ficha de saúde em dia. A ficha de saúde utilizada será a do SIGUE. 

 Ter enviado a ficha de “Candidatura ao programa de Staffs” com todos os dados solicitados 

para o Escritório Regional por e-mail (espiritosanto@escoteiro.org). 

 Ter capacidade de trabalhar em equipe, sob a orientação de seu coordenador, organização 
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pessoal, interesse pela função e respeito às regras gerais do evento. 

 Os cargos para staffs são: cozinha, enfermaria, infraestrutura e atividades e secretaria.  

Valores e prazos de inscrição  

Valores e prazos de inscrição A taxa deve ser paga em uma só parcela, conforme os valores abaixo.  

A data-limite para inscrição é 28 de fevereiro de 2017, mas caso as 10 vagas já tenham sido 

tomadas antes disso, não vamos aceitar mais inscrições. Só será confirmada a inscrição após o 

pagamento da taxa. Prazo para Inscrições: as inscrições serão recebidas no período compreendido 

da abertura reservada aos staffs.  

R$ 100 Inscrições até 31 de dezembro de 2016 

R$ 110 Inscrições até 28 de fevereiro de 2017 

Contribuição paga pelos staffs cobrirá as seguintes despesas: alimentação do staff; (1) distintivo do 

evento, (1) camisa do evento e (1) certificado.  

04. DESCRITIVO DAS VAGAS 

Código  Função Quantidade de vagas 

01 Cozinha 02 

Perfil do candidato:  

 Ter disponibilidade de estar presente durante todo o evento;  

 Ter o perfil de liderança e saber porta-se dentro de um autocontrole na área técnica que 
lhe assiste; 

 Ter experiência na atuação para o cargo selecionado. 

Código  Função Quantidade de vagas 

02  Enfermaria 01 

Perfil do candidato:  

 Ter formação acadêmica na área da saúde em Medicina ou Enfermagem (apresentando a 
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comprovação);  

 Ter disponibilidade de estar presente durante todo o evento;  

 Ter o perfil de liderança e saber porta-se dentro de um autocontrole na área técnica que 
lhe assiste; 

 Ter experiência na atuação para o cargo selecionado.  

Código  Função Quantidade de vagas 

03 Infraestrutura e Atividades 06 

Perfil do candidato:  

 Ter disponibilidade de estar presente durante todo o evento;  

 Ter o perfil de liderança e saber porta-se dentro de um autocontrole na área técnica que 
lhe assiste; 

 Ter experiência na atuação para o cargo selecionado;  

 Ser responsável por todo o cenário do evento, arrumação dos diversos locais e 
preparativos da atividade bem como estar atento as responsabilidades do coordenador da 
área e material da equipe. Como: montagem e desmontagem estrutural da atividade, 
coordenação de banheiros, alimentação, transporte (com carteira de motorista “B/CNH); 

 Responsabilidade com locais das diversas realizações de atividades, apoio na estrutura da 
equipe, e controlar o espaço físico cuidando do bem-estar da atividade.  

Código  Função Quantidade de vagas 

04 Secretaria 01 

Perfil do candidato:  

 Ter disponibilidade de estar presente durante todo o evento;  

 Ter experiência na atuação para o cargo selecionado;  

 Ter o perfil de liderança e saber porta-se dentro de um autocontrole na área técnica que 
lhe assiste;  

 Auxiliar todo o credenciamento da atividade, bem como garantir a satisfação dos pedidos 
solicitados a esta secretaria da atividade, estando apto a trabalhar com (formulários, 
planilhas, cautelas, monitoramento e guarda de bens que correspondam a atividade. 

 

Luciano Antonio Rodrigues 

Diretor Presidente 

Registro UEB 173504-7 


