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1.   FINALIDADE DO REGllvIENTO INTERNO
Regulamentar o contido nos Art.  12;  13,  §  Unico e Art.  18,  Incisos  11,  Ill,  lv e V do  Estatuto
Social   e   implementar  criterios   objetivos   a   aferigao,   supervisao   e   operacionalizagao   da
inscrigao de candidatos aos Conselhos do Grupo Scheilla.

2.   FINALIDADE DA ATIVIDADE
Oferecer aos associados„ratemistas parametros e criterios meritocfaticos transparentes para
eleigao e acesso aos Conselhos do Grupo Scheilla: Conselho de Administragao, Conselho de
Representagao da Assembleia e Comissao de Contas.

3.   AREAS EIVI QUE SE APLICA ESTE REGIMENTO INTERNO
•    Todas as areas da estrutura do Grupo scheilla

4.   DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A ATIVIDADE
•    Estatuto social.

5.   DEFINIC^O DE TERMOS E SIGLAS
•    CAD -Conselho de Administraeao;
•    CRA -Conselho de Representaeao da Assembleia;
•    COM -Comissao de contas
•    ASE -Coordenagao de Assistencia social Espirita
•    EDU -Coordenaeao da Educagao Espirita;
•    ERA -Coordenagao da lntegragao Fratema:

:   ¥53EDCE°#ce#E°s:eE8#i°cxe_d!8#denae6es diretamente subordinadas a ASE, EDU,
FRA e MED

2      FINALIDADE DESTE REGIMENTO
Estabelecer criterios  para acesso a titularidade e suplencia de membros dos  Conselho§
de Administraeao - CAD -, Comissao de Contas - COM -, e Conselho de Representagao
da Assembleia -CRA, a vista do contido nos Art.12;  13, § Unico e Art.18,  lncisos 11,Ill,
lv e V do Estatuto Social.

PRE-REQUISITOS AO ACESSO AOS CONSELHOS CAD, COM e CRA

Sao   pie-requisitos   para   candidatos   a   trabalho   voluntario   como   conselheiro   dos:
CONSELHO  DE ADMINISTRACAO,  CONSELHO  DE  REPRESENTACAO  e COMISSAO
DE  CONTAS  do  Grupo  Scheilla,  al6m  do  disposto  no  inciso  I  do  artigo  18  do  Estatuto
Social, conforme a candidatura, ter:

cursado completamente os 3 primeiros M6dulos do Ciclo de Estudos ou ter atuado como
instrutor  nos  mesmos  por  mais de  urn  ano,  estando  seu  nome  na  Lista  de  Expositores
adotada pelo Grupo Scheilla para esses M6dulos; entendendo-se como Ciclo de Estudos
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anos,  apresentado  de  modo  progressivo,  com  contetldo espirita  doutrinario abrangente,
reiniciados a novos participantes em seu primeiro M6dulo a cada ano;

b)    assinado TERMO DE ADESAO A SERvleo VOLUNTARIO conforme previsao da Lei n°
9.608, de 18/02/1998, e Lei 13.297, de 16/06/2016;

c)    participado de atividades de servigo volunfario em  pelo  menos duas das  cinco areas de
serviap ao  semelhante  disponiveis  no Grupo  Scheilla:  CG,  ASE,  EDU,  FRA e  MED  par
pelo menos urn ano em cada uma delas;

d)   exercido a coordenagao de uma das Coordenag6es Especlficas de pelo menos uma das
areas ASE ou EDU, ou FRA ou MED por pelo menos urn ano;

e)    participado  por,  pelo  menos,  seis  meses  como  colaborador  de  tarefas  de  assistencia
social,   entendidas  como  tais  as  atividades  de  atendimento  fratemo,   atendimento   a
familias,    atendimento    a    moradores    de    rua,    bazar,    campanha    do    quilo,    cursos
profissionalizantes,  sopa  fratema,  visitas  a  col6nias  hansenianas  e  visitas  a  lares  e
hospitais;

3.2  Para a  Comissao de Contas 6 pie-requisite, tamb6m,  que o candidato possua forma8ao
profissional em  nivel superior ou formaeao em  Contabilidade em  nivel  medio ou ja  tenha
exercido a condigao de conselheiro da Comissao de Comissao de Contas por pelo menos
dois anos.

4     HABILITACAO    DE     CANDIDATOS    A    TITULARIDADE     E    A    SUPLENCIA    mos
CONSELHOS  COM,  CRA  e  no  CONSELHO  DE  ADMINISTRACAO  (CG,  ASE,  EDU,
ERA e NED).

Na busca de habilitagao, os candidatos deverao preencher, datar e assinar o questionario do
anexo, entregando-o juntamente com Ficha de lnscrigao a Candidato.

5     DA VERIFICACAO DE AUTENTICIDADE.
5.1   0 CRA enviafa ao CAD os questionarios do anexo com  as informag6es dos candidatos

para verificagao e aferigao de autenticidade das informag6es.
5.2   0 CAD, com base em informae6es existentes e eventuais verificag6es, opinafa nb campo

reservado,    inserindo    uma   das    express6es:    DEFERIDO   ou    INDEFERIDO,    sendo
DEFERIDO  para  a  validagao  das  informag6es  e  lNDEFERIDO  para  nao  validagao  das
informag6es  ou  validacao  apenas  em  parte,  podendo,  se  necessario,  serem  prestadas
informae6es complementares no verso da Ficha;

5.3   0 CAD devolvefa ao CRA os questionarios com  a validagao das informag6es em ate 3
dias corridos.

5.4   0 CRA validafa ou nao a inscrigao do candidato, inserindo uma das express6es: OK ou
N^O OK, sendo da competencia desse Conselho a validagao final ou nao do candidato;

5.4.1   As quest6es 1, 2 e 3 do anexo sao eliminat6rias para duas respostas negativas;
5.4.2   No caso da  resposta  a  questao  3  ser negativa  e  nao  havendo  concordancia  na  sua

regularizagao, provocafa a eliminagao do candidato;
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ANEXO:
VERIFICACAO DE PERFIL DE CANDIDATOS

ELEICOES AO CAD, COM E CRA
MARQUEUMX RESERVADOS AO
SIM NAO CAD CRA

1 Cursou todos os lll M6du[os dos ciclos de E§tudos?       -

2
Atiia como instrutor nos M6dulos dos Ciclos Estudos ha
mais  de   urn  ano,   tondo  o   sou   nome  na   Lista   de
EXErositores

3
Assinou      TERMO      DE      ADESAO      A      SERVICO
VOLUNTARIO  conforme  previsao  da  Lei  n°  9.608,  de
18/02/1998, e Lei 13.297, de 16/06&016?

4

Participou  de  atMdades  de  servigo voluntario  em  pelo
monos duas das cinco areas de service ao semelhanto
disponiveis:   CG,   ASE,   EDU,   ERA  e   MED   POT   pelo
memos urn ano?

5 Exerceu    a    coordenag@o    de    alguma    Coordemaeao
ESErecifica Dor Delo menos urn ano?

6 Participou     por    polo     menos    seis    moses    como
colaborador de tarefas de assist6ncia social?

AVALIACAO FINAL APROVADO NAO APROVADO
AVALIACOES DO CAD
VERIFICACOES DO CRA

Parecer do CAD a vista das infomac6es do candidate e verificac6es :

Data Coordenador Coral - rro]ne completD Ccordenador Geral - asslnatura
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