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ADMISSÃO DE  

JOVENS  

E ADULTOS   

NA UNIDADE 

ESCOTEIRA LOCAL 
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FATORES  IMPORTANTES NO ATENDIMENTO A CANDIDATOS  
A INGRESSAR NA UEL: 

 
• UMA IMAGEM –  instituição organizada 
 
• UM DIRETOR – capacitado para realizar o atendimento 
 
• UM ROTEIRO  DEFINIDO 

ADMISSÃO DE JOVENS 
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1º PASSO 
Chegada do jovem 

Sozinho ou com  
amigos 

1º PASSO 
Chegada do jovem 

Com os pais 

Recebe a 
informação 

que terá que 
trazer os pais 

Entrevista com os 
pais 

ADMISSÃO DE JOVENS 

A Regra 39 do POR diz que: “nenhum jovem com menos de dezoito 
anos poderá se inscrever no Grupo Escoteiro sem a participação dos 
pais. Portanto, o jovem deve ser esclarecido que o processo para 
iniciar a sua participação no Grupo Escoteiro só se realizará com o 
comparecimento na secretaria e a realização da inscrição, feita pelos 
seus pais, tutores ou responsáveis.” 
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1º PASSO 
Chegada do jovem 

Não há vaga 

2º PASSO 
Entrevista com os 
pais sobre 
informações 
básicas sobre 
Escotismo. 

Há vaga 

Indicação sobre GEs  
próximos ou 
inscrição na  Lista de 
Espera 

  

Informações sobre  
o Grupo, taxas e  
documentos 
para a inscrição e 
Registro na UEB. 

ADMISSÃO DE JOVENS 
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4º PASSO 
A Secretaria 

recebe as taxas: 
Mensalidade 

e 
Registro na UEB 

3 º PASSO 
Aprovação 

Pela diretoria 

5º PASSO 
A Secretaria 

Registra o jovem 
no PAXTU  e 
Arquiva os 

documentos 
que foram 

preenchidos 
pelos pais 

ADMISSÃO DE JOVENS 
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6º PASSO 
Ingresso 

definitivo na 
Seção 

 O jovem é encaminhado ao 
Chefe que o apresenta aos 
Assistentes e aos demais 

jovens. 

  

Os pais são convidados 
 para a Reunião de  
        Pais Novos 

ADMISSÃO DE JOVENS 
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Prioridade de atendimento à Lista de Espera  

• Irmão de membro do Grupo; 
 

• Filhos de Escotistas ou Dirigentes atuantes no Grupo; 
 

• Admissão por antiguidade. (considerando-se o tempo que 
o jovem já pertenceu ao Grupo) 

 

• Novo candidato de acordo com a data de chegada. 

ADMISSÃO DE JOVENS 
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ADMISSÃO DE ADULTOS 

 Assessor Pessoal 

Acordo  Mútuo 

Captação / Seleção 

Palestra Informativa 

 Acordo de Trabalho Voluntário   

Registro na UEB 

Nomeação  

PROCESSO DE 
FORMAÇÃO 

 Determinação de Necessidades 

PROCESSO DE CAPTAÇÃO 
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ADMISSÃO DE ADULTOS 

REGRA 017 – Escotistas e Dirigentes 

“Todos os Escotistas e Dirigentes devem ser pessoas idôneas, com mais 

de 18 anos de idade, que voluntariamente se disponham a servir à 

juventude e à comunidade, por acreditarem na eficácia do Escotismo 

como instrumento de educação, sem visar qualquer forma de vantagens, 

diretas ou indiretas, ou de recompensa pecuniária.” 

REGRA 126 – Admissão, Nomeação e Exoneração de Adultos 

“II - São requisitos mínimos, para nomeação de escotistas, as seguintes 

idades: 

a) Chefe de Seção dos Ramos Lobinho, Escoteiro, e Sênior: a partir de 

21 anos de idade; 

b) Assistente de Ramo Lobinho, Escoteiro, Sênior: no mínimo 18 anos 

de idade; 

c) Chefe de Seção do Ramo Pioneiro: a partir de 23 anos de idade; 

d) Assistente do Ramo Pioneiro: a partir de 21 anos de idade. “ 



10 

Resolução Nº 010/2013, que regulamenta as condições e requisitos 

para ingresso e permanência de Adultos no Movimento Escoteiro:  

 

- Declaração de idoneidade e autorização de acesso a certidões 

preenchida e assinada (não é necessário reconhecer firma); 

- Cópia do documento oficial de identificação com foto e CPF; 

- Certificado de Participação no Curso de Proteção Infanto-juvenil 

Diretrizes Nacionais para Gestão de Adultos  

- Política de Gestão de Adultos 

- Perfil básico do adulto de que necessitamos  

- Processo de captação de adultos 

- Sistema de formação 

ADMISSÃO DE ADULTOS 
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ADMISSÃO DE ADULTOS 

Procedimentos em relação a pessoas  
desconhecidas: 

Informar-se sobre a pessoa; 
• Se foi membro juvenil 
• Se foi Escotista ou Dirigente/ período 
• Qual/ quais grupos/Região 
 
• Pesquisar: Grupo/Distrito/Região 
• Colocá-lo em observação 
• Locar junto a  Escotista  ou Dirigente mais experiente. 



12 


