DIA:

09 DE NOVEMBRO DE 2018

HORÁRIO:

08:00 às 17:00.

LOCAL:

AUDITÓRIO DO COLÉGIO
INTERNACIONAL TORRICELLI
Rua do Rosário, 423
Guarulhos - SP

CURSO INTENSIVO?
A capacitação será ministrada no formato “curso
intensivo” visando aproveitar ao máximo o tempo
programado. Para isso, não haverá intervalos de café
(coffee-break).
O início da ministração do conteúdo será pontualmente
às 08:50 da manhã e o término às 17:00.
Serão dois períodos ININTERRUPTOS de conteúdo:
 Primeiro período: 08:50 às 12:00
 Segundo período: 14:00 às 17:00
A recepção e credenciamento dos participantes será a
partir das 08:00.

TEMA:
O Conselho Tutelar e os serviços
Socioassistenciais

PÚBLICO ALVO:
A Capacitação é destinada, em especial, para
Conselheiros Tutelares e seus suplentes, além
de Conselheiros Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente e demais atores do
Sistema de Garantia de Direitos.

INVESTIMENTO:
Taxa de inscrição individual: R$ 150,00

COMO SE INSCREVER?
SÃO 2 PASSOS PARA SE INSCREVER:
1º - PAGAMENTO:
Faça depósito ou transferência bancária, no
valor de R$ 150,00 (por participante), na conta
corrente abaixo indicada:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA: 1127
CONTA CORRENTE: 1446-8
OPERAÇÃO: 003
CNPJ: 12.036.678/0001-03
2º - INSCRIÇÃO:
Acesse o www.portaldoconselhotutelar.com.br,
encontre o banner da Capacitação, click no
botão > FORMULÁRIO < e preencha o
formulário.
O formulário de inscrição só deve ser
preenchido após o pagamento da taxa de
inscrição.

IMPORTANTE:


Você pode fazer o depósito nas Casas
Lotéricas, porém, há um limite de
depósito diário. O ideal é fazer em uma
agência da CAIXA ou CAIXA AQUI.



Você também pode fazer transferência
bancária, para isso será necessário nosso
CNPJ: 12.036.678/0001-03 e informar
que a operação é 003.



Se for mais de um participante você pode
fazer um único depósito ou transferência
bancária no valor total das inscrições.

A inscrição NÃO inclui despesas
alimentação, hospedagem ou transporte.

de

NOTA FISCAL:
Nos casos onde é exigida emissão prévia da
Nota Fiscal Eletrônica para providências de
pagamento da inscrição, o participante deverá
enviar e.mail com os seguintes dados:
- NÚMERO DE PARTICIPANTES.
- CNPJ e ENDEREÇO da prefeitura.
E.mail para envio:
fale@portaldoconselhotutelar.com.br

IMPORTANTE:
DÚVIDAS:
(43) 9.8805-8124
PORTAL DO CONSELHO TUTELAR - LUCIANO BETIATE
CNPJ : 12.036.678/0001 – 03
Rua Santos Dumont, 209 - Centro – Ibiporã – Paraná.

CONVITE
O Portal do Conselho Tutelar tem o prazer de apresentar a
Capacitação para o Conselho Tutelar – CURSO INTENSIVO.
Evento em formato inédito e focado na prática cotidiana do Conselho Tutelar.
A Capacitação Continuada dos membros do CONSELHO TUTELAR deve acontecer de
forma CONTINUADA, conforme o parágrafo único do artigo 134 do Estatuto da
Criança e do adolescente.
Artigo 134 [...]
Parágrafo único. Constará da lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal
previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à
remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares.

O diferencial deste formato é o aproveitamento total das horas do curso e o conteúdo
voltado ao dia-a-dia do Conselho Tutelar e do trabalho em rede.
O palestrante Luciano Betiate é atualmente o autor da maior bibliografia sobre o
Conselho Tutelar, somando até este momento 14 livros publicados. Betiate já esteve
em mais de 330 municípios em 25 estados, mais o Distrito Federal. Além de
Conselheiro Tutelar por dois mandatos, Betiate já esteve Secretário Municipal de
Assistência Social, Diretor de Assistência Social e Coordenador de CREAS. Suas
palestras são apreciadas por profissionais das mais diversas áreas como: saúde,
educação, serviço social, segurança pública, também alunos de cursos técnicos, pais,
adolescentes e principalmente Conselheiros Tutelares e Conselheiros municipais dos
direitos da criança e do adolescente.
Certamente será uma grande oportunidade de formação para o trabalho em rede!
Att, Equipe do Portal
www.portaldoconselhotutelar.com.br
www.facebook.com/lucianobetiate
www.youtube.com/lucianobetiate
www.instagram/lucianobetiate

