	
  	
  

2015 INTERNATIONAL CAMP STAFF PROGRAM
TERMO DE COMPROMISSO
Eu,______________________________________________________________________,
registrado(a) na UEB sob o n.° ______________, nascido(a) em ___/___/___ , declaro que:
•
estou registrado(a) na União dos Escoteiros do Brasil no ano de 2014 e tão logo se iniciem os
registros para o ano de 2015, declaro minha intenção de efetuá-lo o quanto antes possível;
•
estou ciente que o prazo para o envio deste Termo de Compromisso e da Ficha de Candidatura
é 18 de janeiro de 2015, impreterivelmente, e estou ciente ainda, que minha candidatura estará
confirmada somente após receber aviso de recebimento do coordenador de seleção;
•
estou de acordo com as disposições gerais do documento “Programa Internacional de
Intercâmbio para Equipe de Serviço dos Campos Escoteiros da Boy Scouts of America –INFORMAÇÕES
GERAIS E REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO”, além de ter conhecimento e estar de acordo com o conteúdo
em inglês do material divulgado para postulação da candidatura;
•
tenho disponibilidade para ser entrevistado por membros da Comissão Nacional de Relações
Internacionais em horário pré-agendado, esta entrevista podendo ser realizada via skype ou telefone; e
•
terei conduta condizente durante o Programa Internacional de Intercâmbio para Equipe de
Serviço dos Campos Escoteiros da Boy Scouts of America, honrando a Promessa e Lei Escoteira,
cumprindo as normas e horários estabelecidos, para o adequado desempenho de minhas funções de
acordo com a Política de Relações Internacionais da União dos Escoteiros do Brasil.
Assumo, ainda, que sou único(a) responsável pelo conteúdo de minha Ficha de Candidatura.
Caso selecionado, farei o possível para honrar a confiança em mim depositada e me dedicarei
ao trabalho de representante da União dos Escoteiros do Brasil.
Local e data:______________________________________
Assinatura:_______________________________________
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