
 

 

 

 Edital DGA 05/2022  
 

Curso Preliminar - Modalidade Híbrida 
Região Escoteira do DF 

 
Brasília, 04 de novembro de 2022 

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

os adultos voluntários do Movimento Escoteiro, abre inscrições para o Curso Preliminar na modalidade 
híbrida (EaD e Presencial).  

 

 Pré-requisitos:  
 

● Disponibilidade de tempo para acesso ao ambiente virtual e participar da etapa presencial;  
● Ter mais de 18 anos;  
● Ter acesso a internet e dispositivos eletrônicos (Computado, Tablet, Celular...)  
● Ter cadastro no Campo Escola Virtual (www.escoteirosead.org.br)  
 

Inscrições:  
 

● As inscrições serão realizadas através do MEU PAXTU entre 04 de novembro e 09 de novembro. 

● Após inscrição no MEU PAXTU, você receberá um e-mail de confirmação de sua participação e os 
dados bancários para pagamento em até 48h. Caso não receba este e-mail dentro do prazo, entre em 
contato com o Escritório Regional (contato@escoteirosdf.org.br) 

● Serão disponibilizadas 60 vagas e o preenchimento será por ordem de inscrição. A vaga só será 
garantida mediante pagamento até o dia 09 de outubro. 

● Os interessados que não possuírem registro escoteiro, deverão enviar e-mail informando Unidade 
Escoteira, nome completo, CPF e telefone para contato@escoteirosdf.org.br. 

● Taxa de R$50,00; (Alimentação R$45,00; Despesas administrativas R$2,50; Contingência R$2,50).  
O valor da taxa só será reembolsado integralmente se a desistência for comunicada até o dia 18 de novembro. 

 

Programação Geral: 
 

● Reunião Prévia: 14 de novembro às 20h via Google Meet. 
● Etapa EaD: 14 de novembro às 20h até 24 de novembro às 23h59. 
● Etapa Presencial: 26 de novembro - 09h00 às 18h00 no Campo Escola dos Escoteiros do DF (SCES 
TR 03 LT 03, Asa Sul, Brasília/DF). 
 
 

 
 
Para mais informações, entre em contato com a Equipe do Escritório Regional  
Telefones: 3039-3419 ou 3039-3453                         contato@escoteirosdf.org.br 

Kamila Santos Fonseca 
Coordenadora do Curso Preliminar 

Rafael Benjamin Werneburg Evaristo  
Coordenador do Curso Preliminar 

         Alaor Silveira Junior 
            Diretor Regional de Gestão de Adultos 


