EDITAL - 03/2018 - ERGA/DF
- MÓDULO DE FORMAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA EM GRUPOS E SEÇÕES AUTÔNOMAS
Brasília, 20 de fevereiro de 2018.
A Diretoria Regional de Gestão de Adultos do Distrito Federal (ERGA), com o intuito de
qualifcar o adulto uma atuação plena, realizaard o MÓDULO DE FORMAÇÃO, conforme informações
abaixo:
Tema: Gestão Financeira em Unidades Escoteiras Locais (Grupos Escoteiros e Seções Autônomas)
Explicação: O módulo serd dividido em quatro subtemas: Receitas e Despesas; Planejamento
Financeiro e Elaboração de Orçamentos; Projetos de Mobilizaação de Recursos e Prestação de Contas.
Durante o evento haverd momentos de apresentação do panorama respectvo do subtema respectvo
e de trocas de experiência e realizaação de atvidades prdtcas.
Objetivos:







Apresentar como deve ocorrer a administração fnanceira de uma Unidade Escoteira Local UEL (Seção Autônoma ou Grupo Escoteiro);
Tratar das formas de recebimento e cobrança de valores na UEL;
Discutr o tratamento da rnadimplência na UEL;
Estabelecer formas de controle de gastos e planejamento fnanceiro em atvidades específcas
e durante o ano;
Trabalhar formas de mobilizaação de recursos;
Discutr como deve ocorrer a prestação de contas no rmbito da UEL.

Local: Campo Escola dos Escoteiros do DF (Setor de Clubes Sul, Trecho 3, Lote 3)
Data e Hora: rnício às 8h e término às 13h do dia 05/05/2018 (sdbado)
Público-Alvo: Diretores Presidentes, Diretores Financeiros, Tesoureiros e outros encarregados por
gestão fnanceira, Pais e responsdveis por eventos de mobilizaação de recursos, membros de comissões
fscais e outros interessados.
Número de vagas: Mínimo: 6; Mdximo: 25. A Coordenação se reserva ao direito de cancelar o evento
caso não se obtenha o número mínimo de cursantes.
Período de inscrições: A Ficha de rnscrição deve ser entregue assinada IMPRETERIVELMENTE até às
16h do dia 27/04/2018 (sexta-feira), no Escritório Regional do DF.
Diretor: Hugo Sales

Investimento individaal: R$40,00.
Sagestão de Leitara Prévia:
Manual de Administração da UEB
Titulo rV – Do Patrimônio, das Finanças e da Administração do Estatuto da UEB (htp://
www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2016/01/estatuto_UEB_2011.pdf)
 Mobilizaação de Recursos para Grupo Escoteiros htp://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2016/02/mobilizaacao_de_recursos_para_g
rupos_escoteiros.pdf
Resoluções CAN nº 012/2001 (htp://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2017/01/0122001.pdf) e 003/2000 (htp://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2017/01/003-2000.pdf )



Procedimentos de Inscrição:
1)

Entre no “meu paxtu” em htp://paxtu.escoteiros.org.br/meupaxtu/ utlizaando o seu número de
registro sem o dígito verifcador. No caso de primeiro acesso no sistema, a senha é a sua data de
nascimento no formato DDMMAAAA

2)

Clique em “eventos” e localizae o Módulo. Clique no ícone

3)

Selecione a categoria de partcipação “cursante”, leia o edital, marque as duas caixas

para se inscrever.
e em

. Cheque os dados e confrme.
4) Na tela de eventos, na linha do curso clique no ícone da impressora na linha “autorizaação” em
. rmprima a autorizaação, preencha, assine e pegue os dados e a
assinatura de um membro da Diretoria do Grupo Escoteiro.
5)

Entregue a fcha preenchida e assinada no Escritório Regional e faça o pagamento da inscrição
considerando os valores que constam deste edital.

Tendo em vista a preparação prévia para o curso com indicação de tarefas e orientação do Assessor Pessoal de
Formação, fca estabelecido que:


Não é permitida a troca de fccas de inscrições após o encerramento das inscrições.



Não é permitida a troca de participante no dia da realização do carso, caso a pessoa inscrita tenca
algam impedimento.

Para maiores informações entre em Contato com a Eqaipe do Escritório Regional
Contatos:
Telefones: 3039-3419 ou 3039-3453
e-mails: vivianne.sakamoto@escoteirosdf.org.br, jeovane.souzaa@escoteirosdf.org.br

Diretor do Módalo de Formação
Hago Sales
contato:erga@escoteirosdf.org.br

