PROCESSO SELETIVO PARA O DISTINTIVO A SER UTILIZADO NOS DESFILES CÍVICOS,
ALUSIVOS À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

A Diretoria Regional de Eventos abre inscrição e estabelece as normas do Processo
Seletivo para a criação do distintivo a ser utilizado nos Desfiles Cívicos, alusivos à
Independência do Brasil.

1. Sobre o projeto:
Com base no calendário regional da União dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná, os
Grupos Escoteiros participarão dos Desfiles Cívicos alusivos a Independência do Brasil
O intuito da participação nestes eventos é proporcionar aos membros do Movimento
Escoteiro demonstrarem o civismo e o amor a nossa pátria.

2. Inscrições:
2.1. Participantes: Poderão se inscrever os (as) jovens devidamente inscritos na UEB,
de todos os Ramos, na data do envio do material e que residam no Estado do Paraná.
2.2 Os distintivos deverão ser encaminhados até dia 10 de agosto de 2017 para o
email dir.eventos@escoteirospr.org.br com o seguinte título “DISTINTIVO DESFILE +
NUMERAL DO GE”.
No corpo do email as seguintes informações:
- Nome completo do Jovem/Criança;
- Nome do Grupo Escoteiro;
- Nome e contato do chefe responsável.

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Escritório Regional - Paraná
Rua Ermelino de Leão, 492–CEP 80.410-230 São Francisco, Curitiba/PR
Tel/Fax (41) 3323-1031
www.escoteirospr.org.br

3. Regras para o desenho do distintivo
- Tamanho da imagem: no máximo 7cm x 7 cm
- Formato do arquivo: JPG ou PNG
3.1 Na imagem precisa conter as seguintes informações:
- Data: Setembro de 2017
- O desenho deverá expressar o Civismo e o Espirito Escoteiro, com as cores da nossa
pátria.
4. Etapas do processo seletivo
14 de julho a 10 de agosto

Prazo para o envio dos distintivos

11 de agosto a 13 de agosto

Pré seleção dos distintivos junto à Equipe
de Comunicação

14 de agosto a 20 de agosto

Votação dos 5 (cinco)¹ distintivos
finalistas por meio de plataforma digital

22 de agosto

Resultado e divulgação do distintivo
selecionado²

¹ Caso o número de distintivos recebidos seja menor, ou igual, a cinco, o número de finalistas será menor.
² Por questões técnicas, o Distintivo final, poderá sofrer alterações em relação ao desenho selecionado

Curitiba, 14 de julho de 2017
Clemar Ferreira de Azevedo
Diretor de Eventos – UEB/PR
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