
 EDITAL Nº 001/2022 – DRME/AM 

 – OFICINA ASSESSOR PESSOAL DE 
 FORMAÇÃO – 

 A  Região  Escoteira  do  Amazonas,  através  da  Diretoria  Regional  de 
 Métodos  Educativos,  com  o  intuito  de  contribuir  para  desenvolver  no  adulto 
 voluntário,  competências  para  a  atuação  do  voluntário  associado  como 
 “Assessor  Pessoal  de  Formação”,  realizará  a  “  OFICINA  ASSESSOR 
 PESSOAL  DE  FORMAÇÃO  ”,  em  formatos  “presencial”,  conforme 
 informações abaixo. 

 1) FORMATOS DO CURSO E VAGAS 

 Estabelecido  em  2009,  pela  “  Política  Nacional  de  Adultos  no 
 Movimento  Escoteiro  ”  (PNAME)  ,  o  Assessor  Pessoal  de  Formação  (APF) 
 é  o  adulto  designado  para  acompanhar,  orientar  e  apoiar  o  adulto  (escotista 
 ou  dirigente)  em  seu  processo  de  formação,  de  tal  forma  que  o  adulto 
 educador  e  dirigente  possa  seguir  na  sua  “  Rota  de  Aprendizagem  ”, 
 aprimorando as competências exigidas pelo cargo/função assumida. 

 O  curso  será  no  formato  “presencial”,  sendo  composto  de  tarefas  prévias, 
 oficina  de  integrativa  e  atividades  posteriores,  segundo  informações 
 específicas  a  serem  encaminhadas  oportunamente  aos  inscritos  pelos 
 formadores. 

 1.1.  Número de vagas:  24 (vinte e quatro)  , nos termos seguintes: 

 a)  será  de  10  (dez)  o  número  mínimo  de  inscrições  necessárias  para 
 a realização da Oficina de APF. 

 b)  As  vagas  serão  reservadas  para  adultos  voluntários  com 
 atuação  na  Região  Escoteira  do  Amazonas,  os  quais,  para  a 
 garantia do direito, deverão se inscrever até 18 de junho de 2022. 

 c)  Caso  o  número  mínimo  de  participantes  não  seja  preenchido,  a 
 oficina  será  cancelada  e  uma  nova  data  será  agendada,  a 
 depender da disponibilidade dos formadores da UEB-AM. 

 d)  Caso  o  número  de  candidatos  ultrapasse  o  limite  de  vagas,  uma 
 segunda  turma  será  agendada,  com  data  a  definir,  atendendo  a 
 disponibilidade dos formadores da UEB-AM. 



 2) ETAPAS E REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

 Leia  com  atenção,  pois  o  não  cumprimento  dos  requisitos  poderá 
 implicar no indeferimento do pedido de inscrição: 

 A.  Ser indicado pela  Diretoria da UEL – Unidade Escoteira Local; 
 B.  Fazer a Inscrição  on-line  ,  via sistema “Paxtu”  ; 
 C.  Custo: R$ 10,00; 
 D.  Como a oficina exigirá atividades no Paxtu e na internet, caberá: 

 a.  Ao  Participante:  providenciar  um  computador,  tablet  ou  celular  que 
 utilizará na oficina; 

 b.  A  Diretoria  da  UEL:  Deve  criar  o  perfil  de  consulta  ao  Paxtu  do  APF 
 ou  candidato  a  APF,  com  os  níveis  de  acesso  proporcionais  ao  seu 
 assessorado. 

 E.  Caso  uma  UEL  apresente  um  número  de  participantes  superior  ao 
 número  mínimo  de  inscrição,  a  Coordenação  da  Oficina  se  reservará 
 ao  direito  de  oferecer  uma  turma  para  aquela  UEL,  com  data 
 posterior,  a  depender  da  disponibilidade  dos  formadores  e  da  UEL. 
 Caso  contrário,  a  fim  de  tornar  o  evento  acessível  ao  maior  número  de 
 UEL  possível,  a  Coordenação  da  oficina  poderá  selecionar  os 
 inscritos  seguindo  o  critério  de  proporcionalidade  de  membros 
 inscritos de cada UEL. 

 3) LOCAL, DATAS DE INÍCIO E TÉRMINO DA OFICINA 

 Av Djalma Batista, 2470 - Chapada 
 Escola Normal Superior - UEA 

 Os interessados deverão observar as seguintes datas: 
 a)  A  oficina  será  disponibilizada  até  o  dia  13  de  junho  de  2022  ,  no 

 sistema Paxtu. 
 b)  Encerramento das inscrições:  dia  19 de junho de 2022,  23h59  . 
 c)  Reunião  prévia  para  tirar  dúvidas  ,  no  dia  21  de  junho  de  2022  , 

 às  20h,  via  web  (link  a  ser  enviado  para  os  inscritos,  pelo 
 formador  responsável  da  oficina).  Destinada  aos  inscritos  e  aos 
 Dirigentes das UEL, com duração prevista de 40 minutos. 

 d)  Data da Oficina  : dia 26 de junho de 2022, das 8h00  às 12h30. 



 4) AVISOS COMPLEMENTARES 

 A  outorga  do  certificado  de  participação,  dependerá  da  participação 
 efetiva  do  cursante,  bem  como  da  realização  das  tarefas  propostas  pelos 
 formadores,  com  aproveitamento  individual  de,  no  mínimo,  80%  (oitenta  por 
 cento). 

 Os  casos  omissos  no  presente  edital  serão  objeto  de  decisão  da  Direção 
 da Oficina conforme a situação. 

 5) OUTRAS INFORMAÇÕES 

 Outras  informações  poderão  ser  obtidas  com  a  Diretoria  Regional  do 
 Amazonas. 

 Manaus, Estado do Amazonas, 09 de junho de 2022. 
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