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EDITAL PROCESSO DE ESCOLHA DO DISTINTIVO DOS XXVI JOGOS DA 

FRATERNIDADE 

 

 

Atenção: 

 

Estão abertas as inscrições para o concurso do distintivo para o  XXVI Jogos da Fraternidade a 
se realizar no dia 06/05/2018 nas dependências do Santa Mônica Clube de Campo.  

  

É muito importante a participação dos jovens neste concurso, com o intuito de desenvolver a 
criatividade e o espírito participativo. Leia o regulamento anexo e Boa Sorte.  
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REGULAMENTO DE PROCESSO DE ESCOLHA DO DISTINTIVO DOS XXVI JOGOS 

DA FRATERNIDADE 

 

Escolha do distintivo pra os XXVI Jogos da Fraternidade a se realizar no dia 06/05/2018 

A Diretoria da União dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná, torna público que estará 
recebendo sugestões para a arte do distintivo dos XXVI JOGOS DA FRATERNIDADE que se 
realizará nas dependências do Santa Mônica Clube de Campo - Rod. Régis Bittencourt, 5000 - 

Colombo – PR, conforme regras estabelecidas neste regulamento.  

DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA:  

Fica definido que a data final para entrega das artes será o dia 15/02/2018,  pelo e-mail 

(gerente@escoteirospr.org.br) ou pessoalmente no escritório Regional (R. Des. Ermelino de 

Leão, 492 - São Francisco, Curitiba – PR) 

 

Será aceita a participação de jovens entre 6,5 e 21 anos que deverão informar seu nome completo, 
número de registro escoteiro, data de nascimento e grupo escoteiro que o participante está 

registrado.  

Serão indeferidas as solicitações feitas após este período ou não acompanhadas de todos os 
dados solicitados.  

TÓPICOS IMPORTANTES:  

 A Arte deverá ocupar uma área de 7cm quadrados (7cm X 7cm) , poderá ter qualquer 
formato desde que não exceda esta área.  

 O distintivo deve conter o nome da atividade, Data, e logomarca da UEB Regional 
conforme o Manual de Identidade Visual da União dos Escoteiros do Brasil    

Clique para abrir o link (Manual de Identidade Visual - UEB) . 

 A diretoria Regional poderá realizar pequenas modificações na arte com o consentimento 
do candidato escolhido. 

 O vencedor do concurso ganhará a inscrição e um lanche no XXVI JOGOS DA 
FRATERNIDADE. 

 Para participar deste concurso, o candidato deverá estar devidamente registrado no de 
2017 ou 2018. 

 Lembramos que para participar dos XXVI Jogos da Fraternidade, o associado deverá 
estar registrado no ano de 2018. 

 

 

mailto:gerente@escoteirospr.org.br
http://escoteirospr.org.br/arquivos/down/manual_de_identidade_visual.pdf
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DA SELEC ̧ÃO:  

O processo de seleção do distintivo dos XXVI JOGOS DA FRATERNIDADE acontecerá da 
seguinte forma:  

1. Os candidatos que atenderem os requisitos exigidos para participação neste concurso 
serão submetidos à análise do Comitê Avaliador formado por Dirigentes da Região 
Escoteira do Paraná; 

2. O Comitê Avaliador analisará as postulações e definirá a indicação de 1 (um) ou mais 
distintivos, dentro do seu ponto de vista; 

3. A Diretoria Regional fará a escolha do Distintivo Oficial na reunião ordinária de 19 de 
Fevereiro de 2018. 

4. O resultado será publicado no dia 01/03/2018 nos meios de comunicação da UEB/PR.  

Curitiba, 01 de Dezembro de 2017. 

 

 

Sempre Alerta para Servir! 

 

 

Irineu Muniz de Resende Neto 

Diretor-Presidente UEB/PR 

 

 

 


