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O Informativo 2 tem como objetivo detalhar as seguintes informações: 

 

1. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÕES DOS PAIS/RESPONSÁVEIS 

Categoria de participação: Acompanhante 

Associados da União dos Escoteiros do Brasil ou não, e que tenha parentesco de 1º grau 

com o inscrito na categoria Membro Juvenil (Lobinho, Escoteiro, Sênior/Guia ou Pioneiro) 

ou adulto (Escotista, Equipe de Serviço), que queiram se acomodar e realizar as refeições 

no espaço onde será realizado o ARCA, e que sejam inscritos por intermédio do Membro 

Juvenil ou adulto.  

Inscritos nesta categoria, não participarão das atividades, exceto as cerimônias de 

abertura e encerramento, fogo de Conselho e atividade externa no SESC de Aracruz. O 

pagamento da taxa de inscrição dará direito a alimentação, acomodação e participação na 

atividade externa no SESC de Aracruz. 

 

Valores e condições de pagamentos 

A inscrição será mediante o envio das informações abaixo para o e-mail 

espiritosanto@escoteiro.org. A tabela a seguir é para pagamentos via boletos bancários. 

Dados do inscrito – enviar por e-mail 
Nome   
CPF   
Endereço   
Bairro   
Cidade Estado CEP 
E-mail Telefone  
 
Informar Nº de parcelas: 1 a 4 parcelas 

mailto:espiritosanto@escoteiro.org


 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos do local clique aqui  

Quarto com suíte 

Data de 
vencimento 

Parcelas Valor da parcela Total por pessoa 

18/05/2018 5 R$ 50,00 R$ 250,00 

18/06/2018 4 R$ 62,50 R$ 250,00 

18/07/2018 3 R$ 83,33 R$ 250,00 

18/08/2018 2 R$ 125,00 R$ 250,00 

18/09/2018 1 R$ 300,00 R$ 300,00 

  

Quarto coletivo ou acampamento 

Data de 
vencimento 

Parcelas Valor da parcela Total por pessoa 

18/05/2018 5 R$ 36,00 R$ 180,00 

18/06/2018 4 R$ 45,00 R$ 180,00 

18/07/2018 3 R$ 60,00 R$ 180,00 

18/08/2018 2 R$ 90,00 R$ 180,00 

18/09/2018 1 R$ 200,00 R$ 200,00 

 

https://goo.gl/photos/Ckci5MCSFiGuHzk78
https://www.facebook.com/acampbetel/


 
 

 
 
 
 
  

 

2. ALIMENTAÇÃO NO ARCA  

a) A alimentação compreende café da manhã, almoço e jantar. 

b) Alimentação das tropas (crianças, jovens e escotistas): será fornecida pela cozinha 

central do ARCA. A alimentação está incluída na taxa de inscrição.  

c) Alimentação da Equipe de Serviço: A Equipe de Serviço terá sua alimentação incluída 

na taxa do ARCA e será servida na cozinha central.  

d) Alimentação dos Pais/Responsáveis: alimentação incluída na taxa e será servida na 

cozinha central em horário diferente das crianças e jovens.  

e) A organização do ARCA irá instalar uma lanchonete dentro do campo, comercializando 

lanches caso seja necessário à complementação das refeições.  

f) Todos os inscritos deverão levar canecas, pratos e talheres para sua alimentação.  

 

3. ACAMPAMENTO DA EQUIPE DE SERVIÇO  

Os membros da Equipe de Serviço acamparão em local específico, de acesso exclusivo, e 

deverão se apresentar com suas respectivas barracas para isso. 

 

4. COMPOSIÇÃO DE PATRULHAS E TROPAS  

Os coordenadores de cada Grupo deverão apresentar a composição das patrulhas e 

tropas até o dia 15/08/2018  

 

5. DETALHAMENTO DE FUNÇÕES DA EQUIPE DE SERVIÇO  

O detalhamento apresentado a seguir visa facilitar ao participante identificar preferência 

de funções, para que a organização do evento possa melhor aproveitar seu conhecimento. 

O candidato à Equipe de Serviço poderá assinalar até três opções preferenciais de função, 

sem que isso caracterize obrigatoriedade de aceitação por parte da organização do 

evento. O candidato tem conhecimento que a organização pode designá-lo para outra 

função em decorrência das necessidades do evento. 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.   



 
 

 
 
 
 
  

 

Requisitos gerais dos candidatos  

• Ter capacidade de trabalhar em equipe, sob a orientação de seu coordenador, 

organização pessoal, interesse pela função e respeito às regras gerais do evento;  

• Estar sempre disposto a contribuir para um ambiente alegre, sadio, funcional, 

motivador e que gere o interesse dos jovens;  

• Zelar pela integridade física e psíquica dos participantes, do patrimônio e dos recursos 

do evento;  

• Ser dinâmico, organizado, disciplinado e gostar de trabalhar com jovens; e  

• Respeitar as regras de participação contidas no Boletim 1 do 9º Acampamento Regional 

Capixaba. 

 

Quadro geral com os cargos para a Equipe de Serviço 

Quantidade de vagas Equipe 

5 vagas Limpeza e higiene 

5 vagas Saúde 

5 vagas Segurança 

3 vagas Manutenção (marcenaria, eletricista, instalador hidráulico) 

2 vagas Transporte 

10 vagas Aplicação do Programa Ramo Lobinho 

8 vagas Aplicação do Programa Ramo Escoteiro 

8 vagas Aplicação do Programa Ramo Sênior 

3 vagas Aplicação do Programa Ramo Pioneiro 

4 vagas Fotógrafo 

 

 



 
 

 
 
 
 
  

 

Limpeza e higiene  

Descrição das funções  

• Atuar como elo entre a coordenação de seu setor e a equipe de limpeza e conservação;  

• Manter o controle sobre o recolhimento dos resíduos nas áreas do acampamento e 

demais eventos oferecidos;  

• Zelar pelos equipamentos disponíveis no seu setor;  

• Manter o controle de asseio nos sanitários e lavatórios do evento, assim como também 

nas áreas de circulação. 

Manutenção (marcenaria, eletricista, instalador hidráulico)  

Descrição das funções  

• Atuar em atividades de manutenção das estruturas existentes;  

• Zelar pelo material disponível sob sua responsabilidade e do seu setor 

Segurança Patrimonial   

Descrição das funções  

•Agir preventivamente na segurança interna do acampamento e dos eventos;  

•Auxiliar e orientar o público escoteiro nas reuniões gerais e eventos, evitando tumultos e 

agitações;  

•Fazer a segurança interna do patrimônio do evento e das demais áreas do acampamento;  

•Elaborar relatórios diários de ocorrências e também um geral a cada evento;  

•Atender o público escoteiro de maneira cordial e educada, prestando auxílio quando 

solicitado;  

•Informar aos coordenadores possíveis irregularidades no campo ou durante os eventos; 

Transporte  

Descrição das funções  

•Coordenar o estacionamento e a sinalização dos ônibus que transportaram subcampos e 

equipe de serviço, para atividades no Sesc;  

•Orientar embarques e desembarques, de maneira segura e controlada. 

 

 



 
 

 
 
 
 
  

 

Aplicação do Programa (Geral)  

Perfil do candidato  

•Ter condições de realizar atividades físicas e não ter restrições para exposição ao Sol por 

longos períodos;  

•Saber transmitir informações e motivar grupos de pessoas;  

•Ter conhecimentos de primeiros socorros;  

•Conhecer e saber transmitir condutas seguras em atividades aventureiras;  

•Ter conhecimento e habilidades nos seguintes temas: atividades com cordas, orientação, 

pista de obstáculos e correlatos.  

•Ter conhecimentos de segurança em atividades aventureiras para jovens;  

 

Descrição das funções  

• Atuar como facilitador na execução das diferentes atividades que compõem as 

atividades por Ramo;  

• Demonstrar a utilização dos equipamentos e instrumentos necessários para a execução 

segura da atividade;  

• Zelar pelo material que estiver sob sua responsabilidade, recebendo-o e devolvendo-o 

ao coordenador;  

• Contribuir para que sua equipe de trabalho esteja unida, motivada e disposta para 

desenvolver as atividades com os participantes. 

Saúde 

Perfil do candidato  

• Ser educado no trato com pessoas: pacientes e colegas de trabalho.  

• Preferencialmente ser diplomado em curso superior ou Técnico de Enfermagem ou e 

estar exercendo a profissão;  

• Ser, preferencialmente, membro do Movimento Escoteiro;  

• Possuir urbanidade no trato com pessoas e ser disciplinado no cumprimento de suas 

tarefas e plantões.  

 



 
 

 
 
 
 
  

 

Descrição das funções  

• Promover a triagem das informações e preencher planilhas de atendimento quando o 

paciente chegar à área de saúde;  

• Manter o controle de boletins de atendimento em arquivo;  

• Prestar informações sobre os atendimentos na área de saúde aos interessados, quando 

forem autorizadas pela equipe médica;  

• Manter o controle de entrada de pessoas estranhas na área de saúde;  

• Zelar pelos materiais e equipamentos de uso na área de saúde;  

• Reunir e resumir em um relatório, ao final do evento, todos os prontuários efetuados 

durante o ARCA.  

• Auxiliar a coordenar o funcionamento e atendimento da área de saúde de campo, 

juntamente com o médico chefe da área;  

• Apoiar satisfatoriamente o serviço de enfermagem;  

• Manter controle dos relatórios e planilhas diárias de atendimento;  

• Prestar atendimento aos médicos quando necessário;  

• Contribuir para um bom ambiente de trabalho durante seus plantões.  

 

Fotógrafo 

Perfil do candidato  

• Ter a fotografia digital como hobby ou ser fotógrafo profissional; 

• Possuir e disponibilizar para o seu trabalho equipamento de fotografia digital, incluindo 

máquina fotográfica digital, cartões de memória e baterias; 

• Ser responsável e respeitoso no trato com as pessoas.  

 

Descrição das funções 

• Fotografar o maior número de momentos e aspectos do 9° Acampamento Regional 

Capixaba dos Escoteiros do Brasil - Região do Espírito Santo; 

• Acompanhar as atividades do programa e demais áreas do evento, conforme definido 

pela coordenação de fotografia do 9° ARCA;  



 
 

 
 
 
 
  

 

• Ser disciplinado com os horários para acompanhar as atividades; 

• Ceder o  direito de uso das imagens à União dos Escoteiros do Brasil  - Região do 

Espírito Santo. 

 

Observações:  

• Os candidatos devem enviar um portfólio em formato digital de suas fotos escoteiras; 

• Todos os fotógrafos irão assinar um termo cedendo o direito de uso das imagens à 

União dos Escoteiros do Brasil - Região do Espírito Santo; 

• Em até duas semanas após o término do evento, cada fotógrafo deve enviar uma seleção 

de suas 200 melhores fotos do ARCA, já editadas. 

 

 

 

 


