
Importante:

1. As Fichas de Candidaturas deverão ser assinadas, digitalizadas e enviadas para o
e-mail assembleia@escoteirosdf.org.br até 22 de março de 2023.

2. Os candidatos poderão apresentar seus currículos (opcional), conforme sugestão
anexa, bem como proposta de trabalho, que serão divulgados nos canais oficiais
da Região Escoteira a partir do dia 23 de março de 2023.

Currículo
CARGO: Coordenador do NN e Assistente de TE

NOME: Santiago Alcides da Costa

REGISTRO UEB: 392638

UNIDADE ESCOTEIRA: GEJA 11DF

FORMAÇÃO ACADÊMICA: Superior incompleta

OCUPAÇÃO PROFISSIONAL: Estudante

VIDA PROFISSIONAL - BREVE RELATO:

Sou estudante de Química Tecnológica na Universidade de Brasília. Durante minha formação,
tenho me dedicado a projetos que envolvem a gestão de resíduos e energias renováveis por
meio de iniciação científica no LABCCERva da UNB.
Ao trabalhar em projetos como esses, pude desenvolver habilidades como análise crítica,
pensamento criativo e resolução de problemas, além de ter aprendido muito sobre a
importância da sustentabilidade e do cuidado com o meio ambiente.
Procuro sempre estar atualizado na área ambiental e expandir meus conhecimentos por meio
de cursos, eventos e leituras. Sinto-me motivado em contribuir para um futuro mais
sustentável e acredito que minhas habilidades e conhecimentos podem ser valiosos para
projetos nessa área.



VIDA ESCOTEIRA (FORMAÇÃO, CARGOS OU FUNÇÕES QUE EXERCEU OU EXERCE, ETC.)

Desde os meus 7 anos, tenho sido um orgulhoso membro dos Escoteiros, tendo começado
como lobinho e progredido para pioneiro. Ao longo da minha jornada no envolvimento
juvenil, tive o privilégio de fazer parte da Equipe Regional Pioneira (ERP) do DF e de atuar
como Coordenador Regional da Rede Nacional de Jovens Líderes (RNJL), além de ter
representado meu Grupo Escoteiro em várias Assembleias Regionais como delegado. Em
relação à minha formação escoteira, estou prestes a concluir o Nível Avançado como
Escotista de Tropa Escoteira. Além disso, fui Chefe de Seção da Tropa Escoteira Cruzeiro
do Sul, embora atualmente atue como Assistente devido ao meu cargo nacional como
Coordenador Nacional da RNJL.

 TEXTO DE APRESENTAÇÃO PESSOAL

Eu me chamo Santiago e tenho 24 anos. Atualmente, sou estudante de Química Tecnológica na
Universidade de Brasília, onde desenvolvo projetos científicos e aprendi a importância da
sustentabilidade e do cuidado com o meio ambiente, além de entender a relevância da
educação em minha vida.
Durante minha trajetória, passei grande parte do tempo no movimento escoteiro. Hoje, tenho a
oportunidade de contribuir com o movimento como escotista e jovem líder, também e
continuar aprendendo sobre liderança. Ao longo dos anos, participei de vários eventos, como
Jamboree, Fóruns e Moot’s, o que me permitiu aprender muito sobre o espírito escoteiro.
Acredito firmemente que o movimento escoteiro é do jovem para o jovem.
Como Delegado para a Assembleia Nacional, espero desempenhar minha função da melhor
maneira possível. Pretendo aprender, levar o envolvimento juvenil e ser um representante
jovem da nossa Região Escoteira do Distrito Federal.


