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Informamos que finalizamos o processo de seleção para a escolha dos dois par-
ticipantes ao Global Youth Summit. 

Conforme previsto no edital de seleção informamos os selecionados com base 
na ordem de colocação e no critério estabelecido para a diversidade de gêneros: 

Agradecemos a todos os inscritos e desejamos sorte aos nossos selecionados 
para a seletiva por participantes pela OMME – Região Interamericana, bem 
como informamos que tão logo tenhamos conhecimento do link para assistir o 
evento pelo youtube, o compartilharemos com todos para que participem de 
forma passiva (assistindo).

Para quaisquer dúvidas a respeito do processo e seleção, entre em contato 
através do e-mail maria.macedo@escoteiros.org.br

Curitiba, 12 de abril de 2021

Faixa-etária

jovem-adulta 

jovem 

Nome

Fernanda Elimelek 

Baden Peres Homem 
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Curitiba, 30 de maio de 2020

Presidente dos Escoteiros do Brasil

As inscrições efetivadas a partir de 30 de Maio de 2020, terão no momento da inscrição no sistema 

Poderá ocorrer solicitação de desistência de inscrição no evento com o respectivo reembolso do 
valor pago, desde que seja manifestada de acordo com as seguintes condições:

contar da data da inscrição, de acordo com o previsto pelo Código de Defesa do Consumidor; 

• Devolução parcial do valor efetivamente pago, ou seja,  retenção de 10% (dez por cento), a título 

Nessa condição, o participante não terá direito ao enxoval do Contingente do Brasil; 

• Devolução parcial do valor efetivamente pago, ou seja, retenção de 20% (vinte por cento), a título 
de custeio das despesas administrativas, aquisição e postagem do enxoval do Contingente do 
Brasil, caso a desistência ocorra entre o período de  Nessa condição, 
o participante terá direito ao enxoval do Contingente do Brasil; 

• Desistência da participação ao evento após o dia  01/03/2022  poderá ocorrer, entretanto, 
sem a devolução de qualquer  valor efetivamente pago pela inscrição ou qualquer outro tipo de 
compensação. Nesse caso caberá apenas direito ao recebimento dos enxovais do Contingente 
do Brasil, que serão enviados somente após a realização do evento.

Os procedimentos não previstos serão decididos e analisados pela organização do evento. Caso 
deseje informações complementares entre em contato pelo e-mail internacional@escoteiros.
org.br.

Lídia Ikuta
Comissária Internacional
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• A desistência da participação do evento após a data de 01/03/2022 poderá ocorrer, 

-

realização do evento.

inscrito. O participante deverá processar a substituição diretamente no sistema 
PAXTU. A substituição somente será permitida dentro da mesma categoria e se o 
inscrito estiver em dia com o pagamento. Todo o processo de substituição deverá 
ser combinado entre as partes interessadas, não havendo envolvimento da organiza-

será dessa pessoa.

Nota COVID-19
-

-

-

Curitiba, 13 de março de 2021

16º Moot Mundial - Irlanda 3
Boletim 3  - Adiamento e  Inscrições
Versão 1

Curitiba, 30 de maio de 2020

Presidente dos Escoteiros do Brasil

As inscrições efetivadas a partir de 30 de Maio de 2020, terão no momento da inscrição no sistema 

Poderá ocorrer solicitação de desistência de inscrição no evento com o respectivo reembolso do 
valor pago, desde que seja manifestada de acordo com as seguintes condições:

contar da data da inscrição, de acordo com o previsto pelo Código de Defesa do Consumidor; 

• Devolução parcial do valor efetivamente pago, ou seja,  retenção de 10% (dez por cento), a título 

Nessa condição, o participante não terá direito ao enxoval do Contingente do Brasil; 

• Devolução parcial do valor efetivamente pago, ou seja, retenção de 20% (vinte por cento), a título 
de custeio das despesas administrativas, aquisição e postagem do enxoval do Contingente do 
Brasil, caso a desistência ocorra entre o período de  Nessa condição, 
o participante terá direito ao enxoval do Contingente do Brasil; 

• Desistência da participação ao evento após o dia  01/03/2022  poderá ocorrer, entretanto, 
sem a devolução de qualquer  valor efetivamente pago pela inscrição ou qualquer outro tipo de 
compensação. Nesse caso caberá apenas direito ao recebimento dos enxovais do Contingente 
do Brasil, que serão enviados somente após a realização do evento.

Os procedimentos não previstos serão decididos e analisados pela organização do evento. Caso 
deseje informações complementares entre em contato pelo e-mail internacional@escoteiros.
org.br.

Lídia Ikuta
Comissária Internacional

3


