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FICHA DE CANDIDATURA AO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL 
 

 

NOME: NADIR ANTONIO MUSSIO  

ENDEREÇO: Rua Caetano José Ferreira, 514 Apt 1401 – 
88102-280 – Kobrasol – São José - SC 

 

TELEFONES: (048)30354223 / (048) 999816647  

EMAILS: 
nmussio@hotmail.com 

 

REGISTRO UEB 2016: 097794-2 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: PEDAGOGO / POS GRADUAÇAO RECURSOS HUMANOS 

OCUPAÇÃO PROFISSIONAL: Consultor de Recursos Humanos 

 

VIDA PROFISSIONAL - BREVE RELATO: 

Professor (ensino fundamental, médio e profissionalizante); bancário; analista de recursos humanos (treinamento 

e desenvolvimento de pessoal, cargos e salários); gerente de centro de treinamento e desenvolvimento de 

pessoal; gestor de convênios entre empresa e órgãos públicos relacionados a captação e utilização de recursos 

(humanos, financeiros, materiais e patrimoniais); Atualmente é Consultor de Empresas atuando na área de RH 

(recrutamento, seleção, capacitação de pessoal, e certificação de profissionais da operação de instalações 

elétricas do Sistema Elétrico Brasileiro).      

 

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

IM Dirigente Institucional. DCIM, membro da Equipe Regional de Formação. 

No Grupo Escoteiro desde 1997 exercendo cargos de Dirigente sendo Diretor Administrativo, Presidente, 

coordenador de eventos, captador de recursos, membro do Conselho Fiscal, na organização de acampamentos e 

participações em eventos regionais, nacionais e internacionais. 

Dirigente da UEBSC de 2007 a 2016 exercendo os cargos de Diretor de: Gestão de Adultos, do Campo 

Escoteiro, Financeiro e Presidente. 

Conselheiro Nacional por 2 anos representando a Área Geográfica Sul. 

Membro da Curadoria da Ordem da Flor de Lis. 

Representante da UEBSC no Conselho do Parque Estadual do Rio Vermelho (onde está localizado o Campo 

Escoteiro). 

Atuando desde 2016, no resgate histórico do movimento escoteiro catarinense fazendo a filtragem, seleção e 

catalogação de documentos dos Grupos e da Região Escoteira de Santa Catarina. 

 

 TEXTO DE APRESENTAÇÃO PESSOAL 

Voluntário desde os 14 anos de idade, com atuação em vários segmentos (pastoral carcerária, alfabetização de 

adultos, movimento jovem, comunidades carentes de periferia, associação de bairro, jornal comunitário, criação 

de projetos, fundação de entidade de assistência, escotismo). 

A experiência acumulada fora e dentro do movimento escoteiro, somada à vontade de contribuir mais e de 

maneira mais ampla com o Escotismo me credencia a postular e exercer com entusiasmo e afinco uma vaga no 

Conselho Nacional de Administração da União dos Escoteiros do Brasil. 

INSERIR 
FOTO 



 

 

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:  

31 de março de 2017 

Assinatura: 

                         
 

 

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. 


