II MOOT SCOUT INTERAMERICANO
27/12/2013 A 04/01/2014
Parque Osório
TRAMANDAÍ / RS / BR

BOLETIM 2 – INSCRIÇÕES BRASILEIRAS PARA A
EQUIPE INTERNACIONAL DE SERVIÇO

O presente documento complementa as informações disponibilizadas no documento
INFORMAÇÕES GERAIS E REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO, relativas ao evento, no que
se refere a inscrição e participação na categoria Equipe Internacional de Serviço, como
integrante do Contingente Brasileiro e passa a fazer parte integrante do mesmo.
EQUIPE INTERNACIONAL DE SERVIÇOS
1. Inscrição
A inscrição como participante da Equipe Internacional de Serviços será feita pelo sistema MEU
SIGUE e se destina a membros da UEB e da FBB.
O participante deverá ter nascido antes de 27/12/1992, estar registrado no SIGUE como Escotista,
ser capaz de comunicar-se em Inglês e/ou Espanhol, além de outras condições estipuladas neste
documento e outros correlatos, em especial o Boletim 01.
A inscrição só estará completa após recebimento pelo Escritório Nacional da UEB do original da
Ficha de Inscrição Individual por esta conter a assinatura do próprio participante manifestando
também a concordância com as regras para participação no EVENTO, a assinatura do responsável
pela Unidade Escoteira Local, verificado o registro institucional para o ano de 2013 e o pagamento
integral das Taxas.
Data limite para recebimento pelo Escritório Nacional das Fichas de Inscrição: 20 de
setembro de 2013.
Os membros da Equipe Internacional de Serviço que compuserem o Contingente Brasileiro e
desempenharem a contento sua função receberão uma devolução de R$50,00 (cinquenta
Reais) ao final do evento, sendo a avaliação e pagamento feito pela organização do evento.

2. Número de vagas
As vagas estão limitadas a 150 (cento e cinquenta) participantes e a aceitação dependerá de prévia
aprovação pela Organização do Contingente Brasileiro, que irá se basear nos seguintes critérios:
data de inscrição, perfil assinalado na ficha e experiência prévia em atividades. Essa limitação se
deve ao fato de existir necessidade de vagas para EIS de outros países.

As inscrições adicionais serão colocadas em “Lista de Espera” no próprio sistema MEU SIGUE e
serão chamadas de acordo com a necessidade do evento.

3. Data de chegada:
Os participantes deverão chegar até às 12 horas da manhã do dia 27/12/2013, de maneira a receber
o treinamento necessário para o desempenho da função para o qual foi selecionado.

4. Valores, Pagamentos e Desistências.
Aplicam-se as mesmas condições disponibilizadas no documento citado anteriormente
(INFORMAÇÕES GERAIS E REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO) com as seguintes alterações:
a) Item 6.2 – a alimentação iniciará com o almoço do dia 27;
b)

Item 6.3 - Outras substituições poderão ser feitas até 30 de novembro de 2013 somente dentro
da mesma categoria, sem que haja mudança Função e tamanho de enxoval.

.
Os representantes da Diretoria Executiva Nacional – DEN em conjunto com o Chefe do Contingente
Brasileiro decidirão quanto a procedimentos não previstos no presente documento.

Curitiba, 7 de janeiro de 2013

Marco Aurélio Romeu Fernandes
Diretor Presidente
União dos Escoteiros do Brasil

