
Anexo II 
Termo de Compromisso - Adulto 

Eu,  , registrado(a) na UEB sob o número 

, nascido em , declaro que: 

• Sou registrado nos Escoteiros do Brasil nos anos de 2021 e 2022; e pretendo me registrar
para 2023; 

• Estou ciente de que o prazo para o envio deste Termo de Compromisso e da Ficha de 
Candidatura é até 04 de abril de 2022, impreterivelmente, e estou ciente ainda de que 
minha inscrição estará confirmada somente após receber confirmação de recebimento 
do coordenador de seleção;

• Estou de acordo com as disposições gerais do documento “Processo seletivo de um 
adulto para a Operação-K”;

• Tenho disponibilidade para ser entrevistado por membros do Comitê de Seleção em 
horário pré-agendado por meio virtual;

• Caso seja selecionado, colaborarei em todas as tarefas definidas e assumo as 
responsabilidades exigidas pela Fase III – Participação no Jamboree;

• Terei conduta condizente durante o evento, honrando a Promessa e Lei Escoteiras, 
cumprindo as normas e horários estabelecidos, para o desempenho digno de minhas 
funções e dos Escoteiros do Brasil;

• Participarei de todas as reuniões necessárias para o bom desempenho de minhas 
funções, conforme programação das tarefas estabelecidas pelo Coordenador do Processo 
Seletivo.

• Participarei dos encontros e treinamentos direcionados aos escotistas inscritos no 
Contingente Brasileiro, incluindo o treinamento Safe from Harm exigido pela organização 
do evento, nos prazos estabelecidos;

• Firmarei o Acordo de Trabalho Voluntário junto aos Escoteiros do Brasil em conformidade 
com os Boletins;

• Assumo que sou o(a) único(a) responsável pelos conteúdos preenchidos na Ficha de 
Candidatura, questionário, dados cadastrais e domínio de idioma(s).

Caso seja selecionado, farei de tudo para honrar a confiança em mim depositada e me 
dedicar ao trabalho de representante dos Escoteiros do Brasil.  

Local e data:

Nome: 

Assinatura:

Envie uma cópia deste Termo de Compromisso assinado e digitalizado para o e-mail: 
operacaok@escoteiros.org.br 


