
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

DO FÓRUM NACIONAL DE JOVENS LÍDERES 
 

O Núcleo Nacional de Jovens Líderes, no uso das atribuições que lhe 

conferem o Regulamento Geral da Rede Nacional de Jovens Líderes, 

aprovado no XXVI Fórum Nacional de Jovens Líderes, a ser referendado pelo 

Conselho Administrativo Nacional, e de acordo com o disposto no item 7.1.5 

da Política Nacional de Envolvimento Juvenil, convoca os membros da Rede 

Nacional de Jovens Líderes para sessão extraordinária do Fórum Nacional de 

Jovens Líderes, a realizar-se no dia 27 de junho de 2021, de forma remota, 

através de plataforma online, em link que será disponibilizado previamente, 

com início às 14 horas e 30 minutos, com qualquer número de presentes, 

para tratar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

 

 

1. Eleição e posse, por votação unitária, de um(a) presidente, um(a) 

primeiro(a) vice-presidente, um(a) segundo(a) vice-presidente, um(a) 

primeiro(a) secretário(a) e um(a) segundo(a) secretário(a) para 

composição da mesa diretora dos trabalhos; 

2. Deliberação sobre a ata do XXVI Fórum Nacional de Jovens Líderes; 

3. Relatório de gestão do Núcleo Nacional; 

4. Eleição, por meio de chapa, de um(a) coordenador(a) e dois(duas) 

representantes da RNJL no CAN,  para o mandato de um ano (2021-

2022), nos termos do Art. 127 do Regulamento Geral; 

5. Apresentação do resultado do Rede Padrão 2020; 

6. Proposta de criação de Comissão Temática para acompanhamento da 

implementação do Regulamento Geral. 

7. Assuntos gerais. 

 

As candidaturas individuais para composição da Mesa Diretora e de chapas 

para complementação da composição do Núcleo Nacional de Jovens Líderes 

deverão ser enviadas ao NNJL, apresentando ficha de candidatura até às 

23h59min (horário de Brasília) do dia 17 de junho de 2021, através do e-

mail nnjl@escoteiros.org.br, sob pena de desconsideração. Os modelos de 

ficha de candidatura estão disponíveis em 

http://bit.ly/Modelos_Candidatura.  
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As inscrições de delegados(as) devem ser justificadas, mediante a 

apresentação da ata do Fórum Regional de Jovens Líderes que os(as) elegeu, 

que deve ser enviada para o Núcleo Nacional, através de formulário a ser 

acessado através do link https://forms.gle/PoY3fBmteBPKhUth9,  até as 

23h59min (horário de Brasília) do dia 25 de junho de 2021, sob pena de 

desconsideração. 

 

Quaisquer dúvidas devem ser submetidas através do e-mail 

nnjl@escoteiros.org.br, com o assunto “Dúvidas - FNJL”. Este é o único meio 

oficial para tratativas do Fórum Nacional de Jovens Líderes Extraordinário. 

 

 

 

 

 

Curitiba, 28 de maio de 2021 

 

Felipe da Silveira Bertoglio Nathália Castilhos Neves de 

Oliveira 

Coordenador do NNJL Coordenadora do NNJL 

Larissa dos Santos de 

Oliveira 

Maria Luiza Konolsaisen Giller 

Comunicadora do NNJL Comunicadora do NNJL 
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