CURSO DE
APERFEIÇOAMENTO
TÉCNICO DO AR (CATAR)
DE JOVENS 2022

Os jovens aprovados no CATAr estarão
aptos a conquistar diversas
especialidades.
A participação insere o
cursante no apaixonante universo
aeronáutico e aeroespacial.

Depois do CATAr, olhar
para o céu nunca mais
será a mesma coisa!
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CURSO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO
DO AR (CATAR) DE JOVENS 2022

Quando?
Data provável: 09, 10 e 11 de dezembro de 2022.

Onde?
LOCAL: PERNOITE NA SEDE DO 9° DF
As atividades serão no Esquadrão Guará (ETA 6)
na BABR (Base Aérea de Brasília)

Quanto?
CATEGORIAS
Jovens cursantes:
R$ 100,00 (cem reais)
Inclui: alimentação + distintivo
+ camiseta + cachecol

Jovens cursantes carentes:
R$ 40,00 (quarenta reais)
Inclui: alimentação + distintivo
+ camiseta + cachecol
2

Escotistas acompanhantes:
R$ 70,00 (setenta reais)
Inclui: alimentação + distintivo + camiseta

Equipe de serviço CATAr II (escolhidos pelo
Conselho de CATAr II de Jovens):
R$ 70,00 (setenta reais)
Inclui: alimentação + distintivo + camiseta

CAMISETA CURSO CATAR JOVEM 2022

CACHECOL CURSO CATAR JOVEM 2022

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO
DO AR (CATAR) DE JOVENS 2022

Vagas?
TOTAL: 50 VAGAS
Sendo 25 para o ramo escoteiro e 25 para
o ramo sênior.
O GEAr terá direito a 12 das vagas, sendo
8 ramo escoteiro e 4 ramo sênior.

Quem pode participar?
Pré-requisitos
1) Escoteiros(as), Seniores e Guias
de qualquer modalidade.
Idade mínima: 12 anos
Idade máxima: 17 anos
2) Registro escoteiro 2022
3) Como critério de desempate será usado
a seguinte condição:
- Ter a especialidade mais antiga na
modalidade.
- Ter conquistado o maior número de
especialidades da modalidade.
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4) Autorização específica dos
pais/responsáveis
5) Recomendação da Corte de Honra
da respectiva tropa
6) Recomendação do chefe de tropa
7) Autorização da diretoria do GE
8) Escotistas acompanhantes, com registro
escoteiro válido e Promessa Escoteira.
Todos os adultos devem:
• Ter experiência com os jovens;
• Ser divertidos para motivar os jovens;
• Ser proativos para ajudar nas dificuldades,
mantendo sempre o espírito escoteiro e a
cordialidade.
• Estar dispostos a ajudar no que for solicitado;
• Entender seu papel de educadores e
que o evento tem foco e prioridade nas
necessidades e anseios dos jovens.
O adulto tem papel fundamental para que os jovens aproveitem
bem o evento. De nada adianta boa infraestrutura e bom
programa, se o adulto não assume sua parte na organização e
motivação. É responsabilidade da Diretoria da UEL resguardar
seus participantes e designar adultos qualificados. Também é
responsabilidade dos pais questionar e conversar com estes

adultos que acompanharão seus filhos.
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Pagamentos, Lista de
Espera e cancelamentos
1. Após inscrição no MEU PAXTU, você receberá um e-mail de confirmação
de sua participação (estará no valor de R$0,00). Portanto, é importante
que o e-mail informado na sua ficha no Meu Paxtu esteja atualizada.
2. Em até 48h, você receberá outro e-mail com os dados bancários para
pagamento da taxa. Caso não receba este e-mail dentro do prazo, entre
em contato com o Escritório Regional (contato@escoteirosdf.org.br).
3. Data limite para as inscrições é até dia 30/11/22. No caso de perda do
prazo para inscrição, por qualquer motivo, a vaga será repassada, de
imediato, para o próximo interessado na lista de espera.
4. Não será possível transferir as vagas para outros associados, pois em
caso de desistência ou não pagamento até a data de vencimento, serão
contemplados aqueles que estiverem na lista de espera pela ordem de
inscrição do Paxtu.
5. Em caso de cancelamento da inscrição, o valor pago será devolvido
parcialmente, descontadas as taxas administrativas, bem como valores já
comprometidos na data do cancelamento (tais como alimentação e
enxoval já contratados).
6. Associados com inscrições canceladas com prazo além do limite, cujo
ressarcimento não é possível em função da compra do enxoval, poderão
retirar seu enxoval no Escritório Regional do DF dos Escoteiros do Brasil,
em até 60 dias após o evento.
7. Data-limite para chamada de novos interessados da lista de espera
e cancelamento de inscrição: 01/12/2022.
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