
 

 

 

 

 

 

   UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL  

Região de São Paulo 

Rua Cel. Xavier de Toledo, 316       

            3º andar – República   

CEP 01048-000 São Paulo – SP 

           Tel./Fax. (11)3154.5500     

escoteirossp.org.br 

 

Edital para candidatura à cidade-sede do                                            

Encontro Regional de Jovens Líderes 2020 

O evento 

O Encontro Regional de Jovens Líderes, cuja edição de 2020 deverá ser realizada nos 

dias 19 e 20 de setembro conforme consta no Calendário Regional, é um evento de 

caráter anual da Rede de Jovens Líderes – São Paulo (RJL-SP) que tem como objetivo 

promover a capacitação e integração dos membros da RJL-SP, permitindo a troca de 

experiências e o aprimoramento da formação dos jovens líderes. Durante este evento, 

são discutidas temáticas de interesse da RNJL-SP e dos Escoteiros do Brasil em geral. 

Requisitos para candidatura  

Para estar apto a ser eleita pelo Fórum Regional de Jovens Líderes como cidade-sede do 

Encontro Regional de Jovens Líderes, a candidatura deverá ser feita, até dia 15 de 

fevereiro de 2020, por meio do preenchimento do formulário disponível em 

http://bit.ly/Encontrinho2020.  

São requisitos básicos para candidatura: 

- Auditório com capacidade de, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) lugares; 

- 5 (cinco) salas de reuniões com capacidade de, no mínimo, 30 (trinta) lugares cada 

uma; 

- Espaço para alojamento (acantonado ou acampado) para, no mínimo, 150 (cento e 

cinquenta) pessoas; 

- Banheiros femininos e masculinos em quantidade suficiente ao número de participantes; 

- Chuveiros femininos e masculinos (no mínimo, três para cada gênero); 

- Local para alimentação com cozinha e lavatório compatível ao número de participantes; 

- No mínimo, um ponto de internet no local; 

http://bit.ly/Encontrinho2020
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- Ter disponibilidade para realizar, em março de 2020, reunião de orientação para a 

execução do evento. 

Ao preencher o formulário: 

- Em “Nome do Evento”, insira “Encontrinho 2020 – [Nome da cidade-sede candidata]”; 

- Utilize a seção “Requisitos específicos do evento e comentários” para acrescentar 

informações referentes à infraestrutura de cozinha, lavatórios e refeitórios, e, caso haja, 

possibilidades que a candidatura tenha a oferecer quanto à programação do evento 

(oportunidades de parceria, contatos relevantes, etc.). 

Avaliação da candidatura 

As cidades-sede candidatas serão avaliadas, com base nas informações preenchidas no 

formulário de candidatura, pelo Núcleo Regional de Jovens Líderes, juntamente com a 

Coordenação Regional de Eventos Estratégicos e a Diretoria Regional Jovem. 

Se houver necessidade de revisão ou esclarecimento de algum ponto apresentado na 

candidatura para que o evento seja elegível em termos de infraestrutura, a candidata 

será contatada, em tempo hábil, para fazer as adequações necessárias antes do Fórum 

Regional de Jovens Líderes em que se procederá a eleição da cidade-sede do Encontro 

Regional de Jovens Líderes. Se as adequações não forem realizadas, a cidade-sede 

poderá ter sua candidatura vetada pela Coordenação Regional de Eventos Estratégicos 

por não atender às exigências mínimas de infraestrutura necessária. 

Mais informações ou Dúvidas 

Entre em contato com o Núcleo Regional de Jovens Líderes – SP  

E-mail: jovens.lideres@escoteirossp.org.br 
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