UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
24ª Reunião Ordinária a Assembleia Nacional
ABRIL DE 2017
FICHA DE CANDIDATURA À

COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA NACIONAL
NOME: MARCOS MAGNO GOMIDE VIEIRA
ENDEREÇO: Rua Santa Marta 432 – apt 302 – bloco 1 – Sagrada Família – Belo
Horizonte - MG
TELEFONES: (31)3468-3468 – (31)999475745
EMAILS: mmagno21@gmail.com
REGISTRO UEB 2016: 174278-7
FORMAÇÃO ACADÊMICA:
OCUPAÇÃO PROFISSIONAL:

3º GRAU COMPLETO
ASSESSOR PARLAMENTAR MILITAR NA ALMG / CMBH

VIDA PROFISSIONAL - BREVE RELATO:

Oficial da Polícia Militar de Minas Gerais - Ingressou na carreira em 12 de outubro de 1983,
portanto com 35 anos de efetivo serviço; atualmente reconvocado para o serviço ativo, lotado na
Assessoria de Relações Institucionais da PMMG, atualmente designado Assessor Parlamentar
Militar junto à Assembléia Legislativa de MG e Câmara Municipal de BH; Administrador, possui
cursos de qualificação em Gestão de Projetos e Planejamento Estratégico; Especialização em
Marketing de Relacionamento; Especialização em Administração Pública e Gestão de Governo;
Serviu em diversas Seções e Unidades da Corporação adquirindo com isto grande experiência no
trato da coisa pública e resolução de problemas pessoais; Compôs e Presidiu diversas Comissões
Disciplinares na Instituição, adquirindo com isto a expertise que, mesmo não sendo do Direito, o
habilitou a ter o discernimento e conhecimento prático necessário para decidir sempre de forma justa
e coerente com os valores éticos e sociais que norteiam a vida em sociedade; esteve sempre próximo
às atividades sociais e culturais o que acabou por culminar no ingresso no Movimento Escoteiro.
Ministrou vários Temas e Palestras aos integrantes da Corporação em seus diversos cursos de
Formação.

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

Ingressou no Movimento Escoteiro no ano de 1983, ainda como membro juvenil, no 21º Grupo
Escoteiro Cel Vicente Torres Jr, localizado no Clube dos Oficiais da PMMG, hoje 21º Grupo
Escoteiro Mangabeiras; Atuou como Escotista nos Ramos Escoteiro, Sênior e Pioneiro; Atuou ainda
como dirigente nas diversas funções dentro do GE e foi Diretor Presidente do 21º GE Mangabeiras;
Participou da administração do Distrito Metropolitano como Assistente Distrital de Formação de
adultos, foi membro suplente do Conselho de Administração Nacional (CAN) e ATUALMENTE É
MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA NACIONAL (CEDN) além de ser o
atual diretor da pasta de Gestão Institucional da região escoteira de Minas Gerais; Possui o

nível Avançado de formação nas linhas Escotista e Dirigente Institucional além da extinta Dirigente
de Formação; possui o Curso de Formadores – nível dois; É membro da equipe nacional de
formadores como diretor de Curso Avançado (DCIM); Participou como membro voluntário das
equipes de atualização dos materiais do ramo escoteiro e sênior; Possui experiência como diretor e
palestrante em cursos avançados fora do Estado de Minas Gerais.
TEXTO DE APRESENTAÇÃO PESSOAL

Nascido em 24/04/1963 na cidade de Governador Valadares, casado com Rosângela Monteiro Vieira
a mais de 25 anos, pai de 02 filhos, ambos com formação superior. Por haver participado e
presidido diversas Comissões Disciplinares na Instituição, adquiriu com isto a expertise que,
mesmo não sendo do Direito, o habilitou a ter o discernimento e conhecimento prático
necessário para decidir sempre de forma justa e coerente com os valores éticos e sociais que
norteiam a vida em sociedade; da mesma forma, com a experiência adquirida como membro
na atual Comissão de Ética e Disciplina Nacional, além de haver composto comissões de Ética e
Disciplina Regionais, por tempos e casos específicos, já que a Região Escoteira de Minas Gerais,
até a gestão anterior, optava em não ter uma comissão fixa, volto a colocar-me à disposição dos
Escoteiros do Brasil para mais um mandato nesta função.

DECLARAÇÃO DE CANDIDATURA
Declaro que estou candidatando-me a ocupar uma vaga de Membro da Comissão de Ética e
Disciplina Nacional, nos termos estabelecidos pelo Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil.
Data:

Assinatura:
01/03/2017

Importante: As Fichas de Candidaturas deverão ser encaminhadas ao Escritório Nacional da
União dos Escoteiros do Brasil, via Correios (A/C do Departamento Jurídico) ou por meio
digital para juridico@escoteiros.org.br, até às 18 horas (horário oficial de Brasília) do dia 3 de
abril de 2017, sob pena de indeferimento da candidatura.

