
 

 

 

 

 

EDITAL - 03/2020 DGA/DF 

 

CURSO INTERMEDIÁRIO DIRIGENTE INSTITUCIONAL – 

Região Escoteira do DF 

 

Brasília, 08 de Março de 2020. 

 
 

A Diretoria de Gestão de Adultos do Distrito Federal (DGA), com o intuito de qualificar o adulto 

para uma atuação plena como Voluntário no movimento escoteiro, realizará o CURSO 

INTERMEDIÁRIO – LINHA DIRIGENTE INSTITUCIONAL (CI), conforme detalhes abaixo relacionados: 

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

Data e Hora: Início às 8h do dia 25/04/2020 (sábado) e término às 18h do dia 26/04/2020 (domingo). 

Pré-requisito: Ter concluído Nível Preliminar. Atenção! Curso por competências além da parte 

presencial deve ser realizada a Rota de Aprendizagem, acompanhada pelo APF e solicitada a conclusão 

junto a Região Escoteira do DF.  

Número de vagas: turma com no Mínimo: 10 e Máximo: 25 cursantes. 

Período de inscrições: até 31/03/2020.  

 
Como se inscrever? Qual o prazo?  
 
São duas etapas:  
 
a) Inscrição on line, pelo Meu Paxtu: 

Para membros com registro ativo junto aos Escoteiros do Brasil: inscrição pelo Meu Paxtu até dia 

31/03/2020. 

b) Confirmação da inscrição com o pagamento no Escritório Regional até 01/04/2020 às 21 horas.  

c) IMPORTANTE: A inscrição só será considerada como efetivada após a inscrição de forma on-line 

via Meu Paxtu (não há entrega da ficha impressa) e pagamento até a data acima. Apenas a 

inscrição no PAXTU NÃO garante a inscrição.  

d) 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  

 
Investimento individual: 

 Grupos da Categoria A: Inscrição e pagamento até 25/03: R$ 120,00; após 25/03: R$ 140,00 

 Grupos da Categoria B: Inscrição e pagamento até 25/03: R$ 130,00; após 25/03: R$ 150,00 

 Grupos da Categoria C: Inscrição e pagamento até 25/03: R$ 140,00; após 25/03: R$ 160,00 
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Pré-requisitos: 

 Possuir o Nível Preliminar Concluído; 

 Haver feito a Promessa Escoteira como adulto; 

 Ter seu Assessor Pessoal de Formação indicado pela Diretoria do Grupo. 

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

 O cursante deverá participar de Reunião Prévia, a realizar-se dia 08/04/2020, quarta-
feira, às 20:00 horas.   

 Pauta: divisão das equipes, nomes das equipes, divisão de tarefas, material a ser levado, 
informações sobre o curso e, caso necessário, sanar dúvidas relacionadas à preparação para o 

Curso. 

 Não é permitida a troca de participante após o encerramento das inscrições, bem como no dia 
da realização do curso, caso a pessoa inscrita tenha algum impedimento. 

 Entendemos que a inscrição se configura como compromisso de participação do cursante, não 
cabendo devolução de valores pagos.  

 
 
Para maiores informações entre em Contato com a Equipe do Escritório Regional  
Contatos: 
 
Telefones: 3039-3419 ou 3039-3453 
e-mail: dga@escoteirosdf.org.br 
  
 
 

 
Juciele Rosa 

Diretora de Gestão de Adultos 
Contato: dga@escoteiros.df.org.br ou  juciele@escoteirosdf.org.br 
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