
 

 

 

EDITAL Nº 003/2022 – DRME/AM 

– CURSO PRELIMINAR – 
 

A Região Escoteira do Amazonas, através da Diretoria Regional de 

Métodos Educativos, com o intuito de contribuir para desenvolver no adulto 

voluntário competências para a atuação do voluntário associado como 

“dirigente” ou “escotista” e demais interessados, realizará o CURSO 

PRELIMINAR (CP), em formato “Presencial”, conforme informações abaixo. 

 
1) FORMATO DO CURSO E VAGAS 

 
O nível preliminar de formação é o curso inicial da “Rota de 

Aprendizagem” segundo a “Política Nacional de Adultos no Movimento 

Escoteiro” aprovada pelo Conselho de Administração Nacional – CAN em 

janeiro de 2019, sendo o Curso Preliminar apenas o primeiro dos elementos da 

referida rota. 

 
O curso será no formato “PRESENCIAL”, obedecendo a Política Nacional 

de Adultos do Movimento Escoteiro (PNAME), sendo composto de tarefas 

prévias, curso de dois, com trabalhos individuais e em equipes a serem 

desenvolvidas, segundo informações específicas a serem encaminhadas 

oportunamente aos inscritos pelos formadores. 

 
1.1.) Número de vagas: Serão oferecidas 24 vagas, nos termos 

seguintes: 

 
a) será de 12 (doze) o número mínimo de inscrições necessárias para 

a realização do curso. 

b) As vagas serão reservadas para adultos voluntários com 

atuação no Grupo Escoteiro Waldemar Pedrosa – 20/AM, 

Região Escoteira do Amazonas. 

c) Caso o número mínimo de participantes para a turma não seja 

preenchido, o curso será cancelado e os inscritos serão 

remanejados para a segunda turma, não podendo ultrapassar o 

limite de 24 participantes; 



 

 

d) Caso o número de candidatos ultrapasse o limite de vagas, uma 

segunda turma poderá ser criada, a depender da disponibilidade de 

agenda dos formadores. Neste caso, o critério de seleção será a 

data de inscrição mais recente, para a turma indicada. 

 

 
2) ETAPAS E REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

 
Leia com atenção, pois o não cumprimento dos requisitos implicará 

no indeferimento do pedido de inscrição: 

 
a) As inscrições serão exclusivamente on-line, via sistema “Paxtu”. 

b) O Curso terá a taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais), que cobrirá os 

custos para realização do curso, como: logística e hospedagem dos 

formadores, materiais didáticos para serem usados durante as 

ministrações das UDs, e deverá ser pago no ato da inscrição. Caso 

venha sobrar qualquer quantia da taxa de inscrição, o valor será 

destinado ao futuro Curso Avançado. 

c) Forma de Pagamento, via PIX, chaves PIX: 

crescimento.am@escoteiros.br 

d) Como o curso terá atividades e reunião prévia de integração via 

web, caberá ao cursante providenciar os recursos de tecnologia que 

permitam sua plena participação, notadamente equipamento com 

câmera e microfone (computador tipo desktop, notebook ou 

smartphone), acesso à Internet com link compatível com a 

utilização de aplicativos de videoconferência, conta de e-mail. 

e) A Diretoria do curso se reserva ao direito de limitar o número de 

participantes da UEL a fim de tornar o evento acessível ao maior 

número de pessoas possível, segundo o critério proporcional ao 

número de membros inscritos da UEL. 

f) Coffebreak será por conta da UEL e almoço será por conta de cada 
participante. 

 
3) LOCAL, DATAS DE INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO 

 
O local do Curso Preliminar: 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAZONAS – CBMAM  

Av. Manuel Urbano, 03 – Terra Preta, Manacapuru - AM, 69400-000 

 
Os interessados deverão observar as seguintes datas: 



 

 

a) As inscrições serão disponibilizadas até o dia 08 de julho de 2022, 

no sistema Paxtu. 

b) Encerramento das inscrições: 16 de julho de 2022, 23h59. 

c) Reunião prévia para tirar dúvidas, 

no dia 19 de julho de 2022, às 19h, via web (link a ser enviado para os 

inscritos, pelo formador responsável da oficina). Destinada aos inscritos e 

aos dirigentes das UEL, com duração prevista de 40 minutos. 

d) Data do curso: 23 e 24 de julho de 2022. 

 
4) AVISOS COMPLEMENTARES 

 
A outorga do certificado de participação, dependerá da participação efetiva 

do cursante, bem como da realização das tarefas propostas pelos formadores, 

com aproveitamento individual de, no mínimo, 80% (oitenta por cento). 

 
Os casos omissos no presente edital serão objeto de decisão da direção 

do curso ou da Coordenação Regional de Gestão de Adultos conforme a 

situação. 

 
5) OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
Outras informações poderão ser obtidas com a diretoria regional do 

Amazonas. 

 
Manaus, Estado do Amazonas, 05 de julho de 2022. 

 

 
JAIR MAX FURTUNATO MAIA 

Coordenador Regional Gestão de Adultos 

 

 
PAULO DA COSTA FRANÇA 

Diretor de Curso Preliminar 
 
 

GILMAR LIMA DE OLIVEIRA 
Diretor de Métodos Educativos UEB/AM 

 
 

MAYKO HADDAD RIBEIRO 
Diretor Presidente UEB/AM  


