PROJETO FORMAÇÃO POLÍTICA
2º Apoio à participação em eventos no Brasil
A Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil – AFBNB dando
continuidade aos trabalhos de incentivar e promover a formação política dos funcionários do
BNB, apresenta o segundo Projeto “Formação Política – apoio à participação em eventos
no Brasil”, que visa proporcionar aquisição de conhecimento e capacitação. A AFBNB
possibilitará o deslocamento de um (1) funcionário, com passagem aérea e ajuda de custo
para participar de evento no país, segundo os critérios estabelecidos logo abaixo:
Critérios:
1 – Da participação:
Poderão participar todos os funcionários ativos e aposentados do BNB. Estão
impedidos de participar os diretores, conselheiros fiscais e funcionários da AFBNB.
2 – Da inscrição:
As inscrições dos interessados deverão ser feitas até o dia 26/08/2008, através do e-mail
afbnb@afbnb.com.br, com o assunto “Formação Política – apoio à participação em
eventos no país”, onde deverá constar: nome do participante, lotação e matrícula (se ativo),
telefone de contato, indicação de um evento listado no item 3 ou outro que seja do seu
conhecimento e que esteja dentro da temática de interesse da Associação com data limite até
08/12. Para efeito de seleção é fundamental o envio de justificativa esclarecendo a escolha do
evento, bem como de que forma o mesmo contribuirá para sua atuação local e junto à
entidade.
3 – Dos eventos
Lista de eventos referenciais. Evento ocorridos de 01/10 a 08/12/2008.
Evento
Seminário
IntegraNordeste
2008
IX Simpósio
Nacional Cerrado
e II Simpósio
Internacional
Savanas
Tropicais
II Seminário
Nacional em
Pesquisa da
Educação

Data

Local

UF

Realização

Informações

04 a 07
de
novemb
ro
12 a 17
de
outubro

João Pessoa

PB

Ministérrio da
Integração

Brasília

DF

Empraba

tp://www.integra
cao.gov.br/progr
amasregionais/ev
entos/index.asp
http://ppseminar
2008.sites.uol.co
m.br/efolder.html

05 a 07
de
novemb
ro

Santa Cruz
do Sul

RS

UNICS –
Universidade
de Santa Cruz
do Sul

http://www.unisc
.br/universidade/
eventos/seminari
o_nacional_pesqu
isa_educacao/ind
ex.html

Iv Seminário
Internacional
sobre
Desenvolvimento
Regional

22, 23 e
24 de
Outubro

Santa Cruz
do Sul

RS

UNICS –
Universidade
de Santa Cruz
do Sul

sidr4@unisc.br /
marcos.ferreira@
pq.cnpq.br

Workshop Meio
Ambiente,
Ciências e
Tecnologia

27 a 29
de
Outubro

Recife

PE

Universidade
Católica de
Pernambuco

http://www.unica
p.br/workshop/in
dex.htm

4 – Dos Recursos
Os candidatos inscritos concorrerão a uma (1) passagem aérea ida e volta para o local
onde for realizado o evento no país, mais ajuda de custo, composto por duas (02) ou três (03)
diárias, dependendo da quantidade de dias do evento, e ajuda deslocamento, perfazendo,
assim, o valor total de R$ 480,00, para eventos de três (3) dias ou R$ 360,00, para eventos
de dois (2) dias.
5 – Da Seleção
A seleção será realizada até o dia 29/08, pela Diretoria da AFBNB, em reunião da
executiva e/ou do pleno, tomando por base a justificativa apresentada pelos candidatos no ato
da inscrição e/ou sorteio. A diretoria entrará imediatamente em contato com o vencedor
através de telefone e disponibilizará o seu nome no site da entidade.
6 – Do resultado
O funcionário vencedor deverá após a participação no evento, produzir um artigo a ser
publicado no jornal Nossa Voz, com prazo de entrega de 10 dias após o evento.
7 – Da liberação
O pedido de liberação do funcionário será de responsabilidade do mesmo, junto à
unidade de trabalho, ou conforme disponibilidade individual. A AFBNB buscou autorização
prévia para liberação junto à Superintendência de Desenvolvimento Humano, sendo informada
que tal procedimento se dará em conformidade com os normativos, a partir da solicitação do
candidato selecionado.

