
 

 

Seleção de membros para o Grupo de Trabalho 
 para elaboração do novo Regulamento Regional 

 
A Diretoria Regional reabre as inscrições para composição do Grupo de Trabalho (GT) que irá 
elaborar o novo Regulamento Regional, uma vez que com a decisão da reunião extraordinária da 
Assembleia Regional Escoteira, em 2019, pela extinção do CNPJ próprio da Região de São Paulo e a 
utilização do CNPJ filial, Estatuto e Regulamento Regionais deixaram de ter validade e passou-se a 
utilizar o Estatuto Nacional, sendo necessária, então, a elaboração de um novo Regulamento 
Regional. Os membros serão responsáveis por elaborar a minuta do documento, para análise da 
Diretoria Regional e aprovação da Assembleia Regional Escoteira de São Paulo, em sessão 
extraordinária, especificamente convocada para esta finalidade. O “GT – Regulamento Regional” 
será composto por 9 membros, como seguem: 
 

• Um representante indicado da Diretoria Regional (já preenchida); 
• Um indicado pelos Comissários Distritais (já preenchida); 
• Um indicado pelo Conselho de Velhos Lobos; 
• Um indicado pelo Conselho Jovem (já preenchida); 
• Um indicado pela equipe Nacional (DEN/CAN); 
• E mais 04 associados (selecionados pelos requisitos abaixo relacionados). 

 
O grupo deverá se reunir por meio eletrônico e definir as necessidades e ajustes a serem realizados 
no documento em questão, considerando os atuais documentos em uso e as eventuais demandas 
que forem enviadas pelos associados. Deverá ser entregue à Diretoria Regional, através do 
Escritório Regional, uma minuta do documento que será encaminhada para considerações jurídicas 
e posteriormente será convocada uma sessão extraordinária da Assembleia Regional para 
deliberação. 
 
Requisitos para se candidatar 

• Ser maior de 18 anos e ter capacidade civil; 
• Ter registro escoteiro válido e ser da Região Escoteira de São Paulo; 
• Ter conhecimento prévio dos documentos institucionais dos Escoteiros do Brasil e dos 
• documentos Regionais oficiais; 
• Obter indicação do Diretor Presidente da UEL a que pertence, ou do respectivo Comissário 

Distrital, para a seleção. 
 
Requisitos desejáveis (serão considerados para classificação) 

• Ser profissional da área jurídica ou legislativa; 
• Ter atuado em GTs sobre o assunto; 

 
Enviar e-mail até as 23h59min de 12 de julho de 2021, para editais@escoteirossp.org.br, 
com o assunto “Candidatura – GT - Regulamento Regional”, o seu currículo escoteiro e a carta 
de indicação, juntamente com um texto explicando o porquê você será um bom membro do 
Grupo em questão. 
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