
 

EDITAL - 12/2019 DGA/DF 

 

– MÓDULO DE FORMAÇÃO – 

TÉCNICAS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS  

 

 

Brasília, 02 de agosto de 2019. 
  

A Diretoria Regional de Adultos (DGA) com o intuito de promover a formação 

continuada e qualificar o adulto para a sua atuação como voluntário no Movimento Escoteiro, 

realizará o Módulo de Formação, conforme detalhes abaixo relacionados: 

  

Local: Campo Escola dos Escoteiros do DF (Setor de Clubes Sul, Trecho 3, Lote 3) 

Data e Hora: 31/08/2019 (sábado), das 09h00 as 17h00. 

Número de vagas:  no mínimo: 15 e máximo: 40 cursantes. 

Diretoras: Adriana Frony e Juciele Rosa  

 
O que Levar:  
Material para anotações e realizações das atividades (caneta, lápis, bloco ou caderno) 
Para a refeição: prato, talher e caneca. 
 
INSCRIÇÕES: 
 
Pré-requisito: idade superior a 18 anos com registro ativo no ano de 2019. 
Investimento individual: R$ 110,00 (cento e dez reais) 
 
São duas etapas: 
 

a) Inscrição para adultos com registro ativo junto aos Escoteiros do Brasil via Meu Paxtu 
até dia 20 de agosto (terça-feira) às 21 horas.  

b) Confirmação da inscrição com o pagamento até 21 de agosto (quarta-feira) às 21 
horas.  

c) Formas de pagamento: Depósito ou Pagamento no Escritório Regional  
 

d) Dados para Depósito: União Dos Escoteiros Do Brasil - CNPJ: 337884310019-42 
   Banco Bradesco – Agência: 1421  Conta Corrente: 239-9   

 
No caso de depósito, é necessário enviar comprovante para 
contato@escoteirosdf.org.br 
 

 
IMPORTANTE: O processo só será considerado como efetivado após a inscrição via Meu 
Paxtu (não há entrega da ficha impressa) e pagamento da inscrição dentro dos prazos fixados 
no Edital. Apenas a inscrição no PAXTU, NÃO garante a participação no curso. 

mailto:contato@escoteirosdf.org.br


 

 
ATENÇÃO! O Dirigente Responsável pela UEL deverá enviar com a sua ciência, a lista de 
inscritos por e-mail para o endereço: dga@escoteirosdf.org,br 
 
*Entendemos que a inscrição se configura como compromisso de participação do cursante, não cabendo 
devolução de valores pagos. 
*A Região Escoteira do D.F. reserva-se o direito de cancelar o curso caso não seja preenchida a quantidade 
mínima de inscrições. Nesse caso, os cursantes que tiverem efetuado o pagamento da taxa de inscrição terão 
direito à devolução integral do valor pago. 

 
 

 
Juciele Rosa 

Diretora de Gestão de Adulto 
 


