De: Secretário Regional dos Adultos (SRAdult)
Para: Chefes de Agrupamento
Data: 9 de novembro de 2021
Circular: 02/SRAdult/2021

Assunto: Inscrições para o Encontro Inicial.

Caros Chefes de Agrupamento,
Informo que estão abertas as inscrições para o Encontro Inicial (EI) 2021.

1. Finalidade do EI
O Encontro Inicial tem por finalidade apresentar a missão do Adulto no
Escutismo a potenciais Candidatos a Dirigente (CD) de forma a propiciar as
condições para um discernimento pessoal consciente.

2. Destinatários do EI
O EI destina-se a todos os CD (Noviços a Dirigente e Aspirantes a Dirigente).

3. Requisitos de Candidatura do EI
Os candidatos ao EI devem obedecer aos seguintes requisitos:
•

Cumprir os requisitos exigidos para se ser Candidato a Dirigente do CNE.

•

Possuir o seguro escutista.

•

Apresentar certificado de registo criminal, com indicação de que se destina
ao exercício de funções que envolvem contacto regular com menores.

•

Ser indicado pelo Chefe de Agrupamento, ouvida a Direção de
Agrupamento.

•

Ser indicado pelo Pároco local, no caso de Agrupamentos em Formação.
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4. Critérios de Seleção do EI
Se as candidaturas excederem o número de inscrições previsto, o processo
de seleção deverá ter em conta a seguinte ordem de prioridade:
1.ª Candidatos de Agrupamentos em Formação.
2.ª Taxa de enquadramento 1 de Dirigentes do Agrupamento que propõe o
candidato.

5. Avaliação/Qualificação do EI
Participação ativa em todos os Módulos de Formação do EI.
6. Calendário do EI
•

Inscrições: até 28 de novembro de 2021.

•

Sessão Presencial: 5 de dezembro de 2021.

7. Preço do EI
• O preço do EI é de 5 €. O pagamento deverá ser efetuado por transferência
bancária ou por depósito na conta com o IBAN PT50 0018 0003
24359861020 96, em nome do CNE - Junta Regional de Viseu.
O comprovativo deve ser enviado juntamente com a ficha de inscrição até dia
28 de novembro para srf.viseu@escutismo.pt (Paulo Pereira) com
conhecimento a sradultos.viseu@escutismo.pt (Paulo Esteves).
8. Local de realização do EI:
O EI vai ser realizado no Quartel da Paz, Paróquia de São José, em Viseu.
Inicia às 08h00 e termina às 18h00.

9. Tutores
É necessário e obrigatório, que na ficha de inscrição dos CD estejam os dados
do respetivo Tutor.
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A Taxa de Enquadramento é definida pelo número de Dirigentes face ao efetivo de Associados não
Dirigentes.
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Para esclarecimentos adicionais podem contactar-me pelo telemóvel número
927863356.

Uma canhota amiga
Paulo Esteves
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