
 
 

CURSO TÉCNICO DE 
INTERPRETAÇÃO DO LIVRO DA JÂNGAL 

 
PERÍODO: 04 e 05 de maio de 2013. 
 
INÍCIO: 09 horas do dia 04/05/13                         TÉRMINO: 16:00 horas do dia 05/05/13 
 
LOCAL: Campo Escoteiro Paulo dos Reis 
Endereço: Rodovia João Gualberto Soares, 10.623 – Rio Vermelho – Florianópolis – SC. 
 
INSCRIÇÃO: Até dia 02/04/2013 (inclusive e impreterivelmente).  
Nota: A inscrição só vai ser considerada efetuada com a chegada no Escritório Regional da UEB/SC, 
pelo e-mail secretaria@escoteirosSC.org.br, da Ficha de Inscrição de Cursos Técnicos, conforme 
consta no endereço eletrônico: http://www.escoteirossc.org.br/site/index.php/downloads/gestao-
institucional/formularios, com o cumprimento dos seguintes pré-requisitos: 
- Ficha de inscrição enviada até a data limite de inscrição; 
- Candidato deve estar registrado junto a UEB no ano de 2012 e/ou 2013 na data da inscrição. 
- Todos os campos da Ficha de Inscrição devem estar preenchidos legivelmente; 
- Deve conter as assinaturas do Candidato, Assessor Pessoal de Formação e Diretor Presidente do 
GE. 
- Deve constar o número do Certificado de Nomeação do Assessor Pessoal; 
- O Grupo Escoteiro dever estar em dia com a Contribuição Associativa Regional; 
- Efetuar o pagamento do boleto bancário correspondente às inscrições até o vencimento do 
mesmo. 

 
 Caso não seja cumprido algum dos pré-requisitos acima a inscrição não será aceita. 

 

FORMA DE PAGAMENTO: Após conferência dos documentos (pré-requisitos) das inscrições recebidas, 
o Escritório Regional emitirá “boleto bancário” em nome do Grupo Escoteiro para que o mesmo possa 
proceder ao pagamento até o dia 11/04/2013, do valor total das inscrições aceitas. Caso não seja 
efetuado o pagamento do boleto até a data de vencimento, entende-se que não há interesse da 
participação no referido curso.  
 
TAXA DE PARTICIPAÇÃO: A taxa individual é de R$ 140,00 (cento quarenta reais). Esta taxa cobre 
os custos com a alimentação dos participantes, transporte e alimentação da equipe dirigente, material 
didático distribuído e o utilizado no curso, despesas administrativas do curso (incluindo certificado), 
locação de equipamentos e do espaço físico utilizado. 
 
INFORMAÇÕES GERAIS: Escritório Regional – Fone (48) 3333-0436 ou pelo e-mail: 
secretaria@escoteirosSC.org.br 
 
REFEIÇÕES: Providenciadas pela organização do evento e o custo incluído no valor da inscrição. 
 

IMPORTANTE: 
 
1.  As vagas do Curso estão limitadas ao máximo de 32 participantes. As inscrições obedecerão ao 

critério de ordem de chegada ao Escritório Regional, e de toda a documentação acima exigida. 
Sendo que será dada prioridade aos escotistas atuantes no ramo lobinho. 

 
2. O curso será na modalidade de acampamento, sendo as barracas fornecidas pela organização do 

curso. Assim, cada participante deve trazer seus materiais individuais (traje escoteiro, material de 
higiene pessoal, etc.). 

 
 

O CURSO PREVÊ O PERNOITE DOS PARTICIPANTES.  
 


