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FICHA DE CANDIDATURA AO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL
NOME: Isabelly Castro da Silva e Santos
ENDEREÇO: Rua 70, 451, Centro. Goiânia/GO
TELEFONES: (62) 98158-9180
EMAILS: bellycastro@gmail.com
REGISTRO UEB 2016: 99807-9
FORMAÇÃO ACADÊMICA: Ensino Superior
OCUPAÇÃO PROFISSIONAL: Advogada
VIDA PROFISSIONAL - BREVE RELATO:
Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, turma 2011/2, pós-graduanda em Direito
Civil e Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes.
Advogada, atuando principalmente na área do Direito Imobiliário; gerente regional de um escritório com
várias unidades espalhadas pelo Brasil, comandando uma equipe de 09 colaboradores.

VIDA ESCOTEIRA (FORMAÇÃO, CARGOS OU FUNÇÕES QUE EXERCEU OU EXERCE, ETC.)
Sou escoteira desde criança e realizei minha promessa em 1999, no Grupo Escoteiro Presbiteriano, atual
Grupo Escoteiro Arara Azul. Afastei-me durante um tempo e retornei como Pioneira ao Grupo, onde
permaneci até o início deste ano, quando encarei o desafio de abrir mais uma unidade escoteira, a Tropa
Escoteira Vida. No nível Local, já fui assistente da Tropa Escoteira e membro da Diretoria.
Na Região Escoteira de Goiás, colaborei na organização de várias atividades e eventos, coordenei a Equipe
Regional de Comunicação, e sou parte da Diretoria eleita desde a gestão anterior.
Possuo Insígnia da Madeira, na linha escotista, Ramo Escoteiro, e faço parte da Equipe de Formação, atuando
nos cursos promovidos em minha Região.
No nível Nacional participei da Equipe Nacional de Comunicação na gestão anterior, e atualmente faço parte
da equipe nacional do JOTI. Além disso, participei da organização da Aventura Sênior Nacional que
aconteceu em Goiás, fui convidada a integrar a organização do Jamboree de Natal, como chefe de subcampo,
e sou a coordenadora regional do 23º Congresso Escoteiro Nacional

TEXTO DE APRESENTAÇÃO PESSOAL
Apresento-me como candidata ao Conselho de Administração Nacional com o intuito de trabalhar com
compromisso e dedicação à nossa instituição.
Sou fruto do Método Educativo Escoteiro e busco ser uma cidadã ativa em minha comunidade. Sem dúvidas,
meu perfil foge aos dos demais candidatos e membros do CAN que seguirão no Conselho após esta eleição;
tenho 29 anos, sou jovem e mulher. Em razão disso, sou capaz de garantir o diálogo intergeracional e
representar milhares de mulheres que fazem parte da nossa instituição.
Pretendo colaborar com o alcance da nossa Visão, que é transformar o Escotismo no mais relevante
movimento de educação juvenil, alcançando mais de 200 mil jovens brasileiros para que provoquem
mudanças positivas em suas comunidades. Eu acredito que somos capazes de trabalhar juntos e para cumprir
com esse objetivo.
O papel de um membro do Conselho é repleto de responsabilidades. Por isso, deve ser exercido por pessoas
coerentes, competentes, comprometidas e que busquem o bem de nossa instituição. Acredito que possuo essas
características e que posso trabalhar de maneira eficaz como Conselheira Nacional.
Conto com sua colaboração, apoio e voto; colocando-me à disposição dos associados para eventuais dúvidas e
questionamentos.

DECLARAÇÃO DE CANDIDATURA
Declaro que estou candidatando-me a ocupar uma vaga de Membro do Conselho de Administração
Nacional, nos termos estabelecidos pelo Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil.
Data: 29/03/2017

Assinatura:

