Academia de Liderança
Escoteiros do Rio de Janeiro
Chamada para a 1ª turma – maio / junho 2017
1. OBJETIVO
Programa de Liderança Institucional com a proposta de capacitar os jovens participantes nas práticas de
liderança e torná-los futuros apoios nas suas Organizações Escoteiras.
Oportunidade de desenvolvimento de competências, habilidades e técnicas de liderança e gestão que irão
aumentar a eficácia dos participantes no trabalho Escoteiro.
“Os resultados vêm do aproveitamento de oportunidades e não da solução de problemas. A resolução de
problemas apenas restaura a normalidade. Oportunidades significam explorar novos caminhos.”
Peter Drucker
2. PÚBLICO ALVO
Indicado para Líderes, Escotistas, Dirigentes, Jovens gestores das Unidades Escoteiras Locais. Pessoas que
aspiram à liderança e que queiram liderar com maior performance.
3. PROCESSO SELETIVO
Os candidatos serão selecionados com base nos seguintes critérios e quantidade de vagas disponíveis.
Importante: a submissão inicial da candidatura NÃO significa inscrição automática no programa. O
candidato deverá aguardar o resultado do processo seletivo.
• Ser indicado pelo Grupo Escoteiro e/ou Diretor Regional. Cada Unidade Local e/ou Diretor Regional
poderá indicar até 2 representantes ao processo seletivo.
• Estar com registro na UEB.
• Idade até 40 anos.
• Ter Curso superior ou estar cursando curso superior (declaração).
• Ter sido aprovado em curso de formação Escoteira no nível 1 (curso preliminar).
• Ser selecionado pela Diretoria Regional.
Vagas disponíveis: até 30 participantes.
4. INSCRIÇÕES- CRONOGRAMA
 Candidatura ao Programa:
- preenchimento e envio de ficha específica, até 27 de março de 2017 OU até o número de vagas se
encerrar.
 Resultado da Seleção dos Candidatos:
- o candidato, uma vez aceito no programa, receberá email convite a fim de providenciar inscrição
definitiva até 03 de abril de 2017.

5. CALENDÁRIOS & HORÁRIOS
Existe a possibilidade de transmissão via internet dos 3 primeiros encontros.
•
•
•
•
•
•
•

1º Encontro, Terça-feira, dia 02 maio de 2017 das 19:00 ás 21:30 horas;
2º Encontro, Terça-feira, dia 09 maio de 2017 das 19:00 ás 21:30 horas;
3º Encontro, Terça-feira, dia 16 maio de 2017 das 19:00 ás 21:30 horas;
Imersão de Gestão, 27 e 28 de maio de 2017 (CEGHN, Magé);
Estágio com a Diretoria Regional, maio/junho;
Mentorização, maio/junho;
4º Encontro, Apresentação do Trabalho Final / Encerramento, Sábado, dia 24 junho de 2017.

6. INVESTIMENTO (somente após a divulgação da seleção)
A vista, R$ 240,0 (duzentos e quarenta reais) para inscrições até 02 dez 2016
OU
R$ 300,0 (trezentos reais) para inscrições realizadas a partir de 03/12/2016 até 03/04/2017.
Podendo ser parcelado em até 3 vezes (última parcela deverá acontecer até 15/04/2017).

