
EDITAL #SCLivre 1/2021

O deputado estadual Bruno Souza, por meio do #SCLivre, torna pública a seleção de
participantes para coordenadores do Movimento #SCLivre.

1 - DA FINALIDADE DO PROJETO

Capacitar e mobilizar voluntários que queiram aprimorar seus conhecimentos sobre
liberdade e liderança.

2 - DOS OBJETIVOS

O Movimento #SCLivre tem por objetivos:

a) Promover a capacitação dos interessados em conhecimento sobre liberdade,
economia, política e sociedade;

b) Fomentar a participação ativa em questões que fazem a diferença na vida dos
catarinenses;

c) Promover a capacitação de lideranças para atuar na transformação do estado
de Santa Catarina;

3 - DAS ETAPAS E DA CARGA HORÁRIA

3.1 - O programa será dividido em módulos:

1) Cada módulo terá a duração de 5 semanas com a carga horário de 2h
semanais;

2) É resguardado à organização do Movimento #SCLivre a alteração na carga
horária dos módulos com prévio aviso aos participantes.

3.2 – As aulas e palestras serão exclusivas aos participantes do Movimento.

4 - DOS REQUISITOS DE INSCRIÇÃO

São requisitos para se inscrever no Movimento:

a) Ser maior de 15 anos
b) Residir em Santa Catarina;
c) Preencher todos os campos do formulário de inscrição;
d) Estar de acordo com todas as regras estabelecidas no edital;



5 - DAS INSCRIÇÕES

5.1 - As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário no link
www.brunosouza.sc/sclivre

5.2 - Serão aceitos novos inscritos ao final de cada 2 módulos.

6 – DA COMUNICAÇÃO COM OS INSCRITOS

A comunicação com os inscritos, incluindo o envio dos links das aulas e palestras,
materiais complementares e demais informações, será feita através do Canal do
#SCLivre no Telegram.

7 – DO RANKING GERAL

O Movimento #SCLivre contará com o Ranking Geral e Ranking por Módulo com base
na pontuação disponibilizada pelo organizadores na “Tabela de Pontuação #SCLivre”,
em anexo.

8 - DA CERTIFICAÇÃO

O certificado de participação será digital e concedido aos participantes que tiverem
mais de 70% de frequência nas aulas e palestras a cada módulo.

9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 – Os termos do edital poderão ser retificados a qualquer tempo sempre que houver
necessidade de adequação

9.2 – Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do Movimento #SCLivre,
observadas as regras já estabelecidas no presente edital.

9.3 – Fica eleito o foro da comarca de Florianópolis/SC como o competente dirimir as
questões do presente edital e movimento, por mais privilegiado que outro o seja.

Florianópolis, 19 de maio de 2021.

Bruno Souza
Deputado Estadual

Adan Christian
Coordenador

http://www.brunosouza.sc/sclivre

