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Edital de candidatura para realização do  

Congresso Regional Escoteiro de 2018 
 
Em 2018, os eventos FÓRUM REGIONAL DE JOVENS LÍDERES, CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL 

e ASSEMBLEIA ESCOTEIRA REGIONAL poderão ser realizados no interior do estado, desta 
forma, o presente edital tem o intuito de orientar a postulação de interessados para sediar a 
realização destes eventos. 

  

DA CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO  

 
O Congresso Escoteiro Regional é o evento que reúne as principais atividades institucionais 
da Região Escoteira de Pernambuco, destacando-se a realização da Reunião Ordinária da 
Assembleia Regional, as realizações do Fórum Regional de Jovens Líderes, Reuniões, 

Encontros, Seminários e Oficinas.  É promovido pela Direção Regional que pode compartilhar 

sua organização junto a uma Unidade Escoteira Local, comissão de interessados, Municípios 

ou Distrito Escoteiro, conforme este edital e escolha junto a Assembleia Regional.  

 

O Congresso Escoteiro Regional tem sua data estabelecida em razão da realização da Reunião 

Ordinária da Assembleia Regional, que dever a ser convocada pela Diretoria Regional, nos 
meses de fevereiro ou março de cada ano. O tema do evento será o tema anual dos Escoteiros 

do Brasil. 

  

As Unidades Escoteiras Locais, comissão de interessados, Distritos Escoteiros ou Municípios 
que desejarem se candidatar a sediar o evento deverão apresentar um projeto/documento 

com as informações atendendo os itens a seguir:  

 

DA QUALIFICAÇÃO – LOCAL DO EVENTO 

 
Um local onde se possam realizar as atividades do Congresso e possibilite condições - nas 

próprias instalações e/ou instalações próximas - para hospedagem e alimentação. O 

documento deverá conter as informações principais abaixo citadas:  

 
 

1- Informações do local e arredor  

a) Nome do Local (opcional para cidade candidata que ainda não possua local definido); 
b) Endereço (opcional para cidade candidata que ainda não possua local definido);  
c) Contatos; 
d) Distância da Capital; 

e) Distância da Rodoviária da cidade ao local proposto; 

f) Dados Turísticos (pontos e atrativos turísticos); 
g) Serviço Público disponível e proximidade; 

h) Hospital;  
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i) Delegacia; 

j) Transporte Público; 
k) Serviço Bancário disponível. 

 

2- Opções de hospedagem  

Informar as opções de hospedagem, no próprio local do Congresso e/ou nas proximidades, 

com valores de referência, incluir alternativas de custo mais baixo, tais como albergue, local 
de acantonamento e camping. Incluir também opções gratuitas/sem custo – acantonamento, 

acampamento ou hospedagem. 

 

3- Opções de alimentação 

Informar as opções de alimentação, no próprio local do Congresso e/ou nas proximidades, 

com valores de referência e capacidade de atendimento simultâneo, que atendam:  

 
a) Almoço de sábado; 

b) Jantar de sábado (confraternização para aproximadamente 100 pessoas); 
c) Almoço de domingo. 

 

4- Necessidades de infraestrutura do local 

 

a) 1 (um) auditório ou sala para aproximadamente 100 pessoas; 

b) Cerca de 05 (Cinco) salas para aproximadamente 30 pessoas ou salas para 50 pessoas 

(descrever as possibilidades de espaço do local); 

c) 1 (uma) sala para Secretaria e Comunicação; 

d) 1 (uma) sala para Loja Escoteira; 

e) Banheiros; 
f) Internet – fixa e/ou wireless (especificar tipo e capacidade);  

g) Outras informações que julgar necessárias.  

 

5- Acessibilidade 

Informar estruturas de acessibilidade de todos os locais apresentados. 
 

6- Fotos  

Apresentar fotos dos locais apresentados, com legenda. 
 

7- Termo de Compromisso  

Os interessados em sediar o Congresso Regional Escoteiro em 2018 deverão apresentar um 
documento escrito onde se comprometem com a veracidade integral das informações 
prestadas, dando garantia às mesmas. 

 

8- Prazos 

Os interessados em sediar o Congresso Regional Escoteiro em 2018 deverão responder a este 
edital através do encaminhamento de um projeto/documento (modelo em anexo), contendo 

todas as informações solicitadas e termo de compromisso ao Escritório Regional da Região 
Escoteira de Pernambuco, por meio digital, ao e-mail congressoescoteirospe@gmail.com, até 

o dia 15 de março de 2017. 

mailto:congressoescoteirospe@gmail.com
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DA VALIDAÇÃO 

 
a) A Diretoria Regional analisará as propostas recebidas e encaminhará à Assembleia 

Regional Ordinária de 2017, aquelas que atenderem os requisitos necessários. Caso 
entenda necessário, a Diretoria Regional solicitará informações e/ou documentos 

adicionais aos interessados. 
 

b) A Diretoria Regional poderá decidir não escolher nenhum candidato, caso entenda que 

não preencham minimamente os requisitos. 

 
c) A Diretoria Regional informará o resultado da homologação de candidaturas, até o dia 

19 de março de 2017 durante votação na Assembleia. 

  

DA APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS  

 
a) As candidaturas homologadas deverão apresentar-se durante a Assembleia Regional 

Ordinária de 2017, num período máximo de 5 (cinco) minutos, incluindo mensagens e 

qualquer exibição de meio audiovisual. 

 
b) A presidência da Assembleia Regional Ordinária de 2017 coordenará o processo de 

escolha, entre as candidaturas homologadas, concluindo por uma ou nenhuma delas, 

através de voto por cartão, vencendo aquela que obtiver a maioria dos votos válidos 

da Assembleia Regional. 

 

DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO  

 
A realização do evento será coordenada pela Diretoria Regional e compartilhada com a 

Unidade Escoteira Local (responsável pelo local), comissão de interessados, Distrito Escoteiro 

ou Município escolhido, que ficará responsável pela organização local do evento, devendo 

submeter todas as decisões referentes a programa e orçamento à aprovação prévia da 

Diretoria Regional.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Casos não contemplados no presente documento serão analisados e definidos pela Diretoria 

Regional. 
 

Recife 17 de fevereiro de 2017. 

 
 
 

Fabio Gomes da Silva 

Diretor Presidente UEB-PE 
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ANEXO 1 – MODELO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATURA 

 

INFORMAÇÕES DO LOCAL 
Nome do Local  

Endereço  

Contatos  

Distância da Capital  

Distância da Rodoviária da 

cidade ao local proposto 

 

Dados Turísticos (pontos e 

atrativos turísticos) 

 

Serviço Público disponível e 

proximidade 

 

Hospital  

Delegacia  

Transporte Público  

Serviço Bancário disponível  

Acessibilidade  

 

ALIMENTAÇÃO 
Local Capacidade (n° pessoas) Observação 

   

   

   

   

 

OPÇÕES DE HOSPEDAGEM 
Local Acampado/acantonado Hostel/albergue Pago Grátis 

 (  ) (  ) (  ) (  ) 

 (  ) (  ) (  ) (  ) 

 (  ) (  ) (  ) (  ) 

 (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

INFRAESTRUTURA DO LOCAL 
Espaços/Internet Capacidade Quantidade 

Auditório   

Salas de palestras   

Sala de secretaria e comunicação   

Loja Escoteira   

Banheiros   

Internet/Wifi   
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OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 

FOTOS 


