Curitiba, 10 de maio de 2013.
Aos
Presidentes Regiões Escoteiras
União dos Escoteiros do Brasil

Assunto: Curso para Serviço Profissional Escoteiro
Prezados(as) Senhor(as):
A Diretoria Executiva Nacional convida membros da equipe profissional das Regiões Escoteiras para
participar do Curso de Profissionais Escoteiros, conforme dados a seguir.
O objetivo deste curso é oferecer aos profissionais escoteiros uma visão mais ampla da estrutura da
instituição, bem como de seus processos internos, capacitando-os para que exerçam suas funções de
maneira eficiente e integrada regional e nacionalmente.
O Nível Nacional arcará com as despesas do curso referentes a 1 (um) profissional de cada Região
Escoteira. Excepcionalmente em casos de Regiões Escoteiras que não possuam corpo profissional, será
aceita inscrição de 1 (um) membro da Diretoria Regional.
Cada Região Escoteira será responsável pelo deslocamento do seu funcionário. O Nível Nacional
oferecerá aos participantes o curso em si, transfer no trajeto Escritório Nacional/Campo
Escoteiro/aeroporto, alimentação e alojamento durante o período do curso.
Este curso contará com o apoio da Região Escoteira do Paraná que disponibilizará o local para a sua
realização.
Local: Campo Escoteiro – Região Escoteira do Paraná
Endereço: Estrada do Cerne, km 29 - Bateias - PR
Inscrição: Até o dia 15 de junho de 2013
Realização: 5 de julho (a partir das 13h30) a 7 de Julho (até as 14h)
A ficha de inscrição preenchida deverá ser encaminhada à sede do Escritório Nacional da União dos
Escoteiros do Brasil, situada na Rua Coronel Dulcídio, nº 2107, Bairro Água – Verde, Curitiba – PR,
CEP: 80250-100, (atendimento de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h), ou pelo endereço
eletrônico adultos@escoteiros.org.br aos cuidados da gerente de gestão de adultos, Megumi Tokudome.
Será enviado um boletim aos participantes após o encerramento das inscrições contendo mais
informações sobre o curso.
Dúvidas e esclarecimentos sobre o curso devem ser encaminhados para o Escritório Nacional no telefone:
(41) 3353– 4732 ou pelo endereço eletrônico adultos@escoteiros.org.br.
Sempre Alerta para Servir!

Marco Aurélio Romeu Fernandes
Diretor-Presidente
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