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CNE

Circular n.º 5/2015
DE: Secretaria de Núcleo Prevenção, Ambiente e Rádio Escutista – Departamento
Protecção Civil e Rádio Escutismo (DnPC)
PARA: Agrupamentos do Núcleo de S. Miguel
ASSUNTO: Curso de Socorrismo

2015-02-14

Admitindo cada vez mais a necessidade de estarmos despertos e habilitados para
eventuais situações de emergência e socorro que poderão ocorrer na nossa vida
pessoal, profissional e escutista torna-se premente saber actuar. Assim, e conforme
referido no último Conselho de Núcleo pretende-se realizar um curso de socorrismo
básico, com a duração de 20 horas, em horário pós-laboral ou laboral, durante um fimde-semana, ministrado por um formador acreditado pelo Serviço Regional de
Protecção Civil e Bombeiros dos Açores.
Propõe-se como período para a realização da referida acção o período entre 18 e 22
de Maio, em horário pós-laboral. No entanto, se justificar, o mesmo poderá ocorrer
num fim-de-semana.
Poderão participar na formação os escuteiros enquadrados nas categorias abaixo
indicadas sendo o critério de selecção, no caso de as inscrições serem superiores às
vagas, a seguinte:
1. Chefe de Agrupamento e/ou seu Adjunto;
2. Delegado da Protecção Civil;
3. Dirigentes (ordenados pela prioridade definida pelo Chefe de Agrupamento);
4. Aspirantes a dirigente;
5. Noviços a dirigente;
6. Companheiros/Caminheiros.
O DnPC poderá, não atingido o número necessário de inscritos, aceitar, excepcionalmente, a participação de escuteiros de outras categorias.
O Chefe de Agrupamento deverá indicar, na ficha de inscrição, a ordem de prioridade
para cada elemento.
A inscrição decorrerá até 31 de Março e o custo de inscrição é de 15 euros, por
elemento, a ser pago após a confirmação de participação no curso. Esta comunicação
será por correio-e até ao dia 15 de Abril. O reembolsável da inscrição, em caso de
desistência, termina na data limite de inscrição.
Uma forte canhota creiam-me
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR
O Chefe do Departamento Protecção Civil e Rádio Escutismo

(Marco Filipe Pereira Pimentel Linhares Cidade)
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