Comunicado ODAC 048/17 Formação de Novos Palestrantes
Conforme mencionado em comunicado segue cronograma oficial (Diretoria Administrativa)
Mediante autorização do Ilustríssimo Senhor Presidente: Mário Luís de Oliveira, Jornalista,
Empresário, Aeronauta, Ex-Funcionário Público federal das áreas fazendária (Min Faz) e
Demográfica (IBGE) seguem os prazos determinados por sua Equipe e Secretários;
1- Prazo final para entrega de Certificados de Conclusão dos candidatos que participarão
do curso ODAC (Organização do Aluno Consciente) formação de novos palestrantes
Data 30/10/17.
2- Prazo final para entrega de documentos para os candidatos convocados a realizarem o
curso ODAC.
Data 21/10/17.
3- Prazo inicial para 1ª turma intitulada Delta1 de palestrantes a realizar o curso ODAC
16/09 – Horário a partir das 09:00 ás 17:00 horas.
Local: Endereço Palácio Anchieta – Viaduto Jacareí nº 100 – Bela Vista – São Paulo
Informações 11 4748 6852- 4748 6860
4- Observação: O candidato convocado que não apresentar os documentos exigidos no
ato do cadastro ou ainda não comprovar a documentação realizada no ato da inscrição
será desligado (desclassificado). O candidato menor de idade que se apresentar sem os
pais ou responsáveis pela sua guarda será desclassificado. O candidato que faltar,
chegar após o inicio dos trabalhos 09:00 horas será desclassificado, portanto cheguem
com 1 uma hora de antecedência para não gerar transtornos. O candidato que não
obedeceu ao regulamento no ato das inscrições não mencionando seus dados será
desclassificado pois é de conhecimento de todos que a única maneira de reprovação
será a não comprovação de documentos, portanto se não houver como comparar os
dados o mesmo já está desclassificado e não aceitaremos reclamações posteriores por
mais privilegiados que sejam os infratores deste regulamento.
5- Prazo Final para mapeamento e roteamento de área de palestras
Data 01/11/17
Observação: Locais de realização de palestras: Áreas de Educação, Saúde, Esporte, Centros
Comunitários, Escolas Municipais, Estaduais, Escolas Privadas, Empresas, Centros Municipais,
Eventos em geral, Centros de Saúde, Hospitais, Diretorias de Ensino e Órgãos Federais.
6- Inicio para envios de ofícios aos órgãos competentes de Secretarias de Segurança do
Estado de São Paulo.
Data 20/09/17.
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7- Locais a serem informados mediante ofícios do Estado de São Paulo:
Policia Militar do Estado de São Paulo
Policia Civil do Estado de São Paulo
Guarda Municipal dos Municípios a serem realizadas as campanhas ODAC
Conselho Tutelar dos Municípios a serem realizadas as campanhas ODAC
Prefeituras Municipais e Câmaras Municipais das Cidades.
8- Documentos a serem entregues para cadastro de palestrante:
Xerox do RG, Comprovante de residência, Título de eleitor, CPF, comprovante de votação,
histórico escolar, conta bancaria para recebimento de valores/depósitos.
9- Mencionar no ato do cadastro área de trabalho conforme inscrição/não haverá
mudanças após cadastro realizado.
10- Todos os palestrantes serão monitorados em suas palestras através de Professores,
Diretores, Amigos da Escola e Profissionais da ODAC (palestrantes).
11- O Palestrante que faltar em suas palestras ou cometer irregularidades será desligado
imediatamente do cadastro.
12Data da realização do curso da turma Delta 2
Data 30/09/17
Horário a partir das 09:00 as 17:00 horas
Local UNG Universidade de Itaquaquecetuba
Endereço Avenida Uberaba, 251 Vila Virginia – Itaquaquecetuba
Informações 4748 6860 4748 6852
Chegar com 1 hora de antecedência.
13-

Data da realização da turma Delta 3

Data 30/09/17
Local Câmara Municipal de Itaquaquecetuba/ Plenário
Endereço Av. Vereador José Barbosa de Araújo, 267 Vila Virginia Itaquaquecetuba
Informações 4748 6852 4748 6860- chegar com 1 hora de antecedência.
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14-

Data da realização do curso da Turma Delta 4

Data 21/10/17
Local Câmara Municipal de São Paulo
Endereço Palácio Anchieta – Viaduto Jacareí nº 100
Bela Vista – São Paulo
Chegar com 1 hora de antecedência.
15- Da publicação e divulgação dos nomes que formarão as turmas e equipes bem como
convocação:
Publicação da turma Delta 1- nomes estarão disponíveis a partir de 04 de Agosto de 2017
Publicação das turmas Delta 2 e Delta 3 - estarão disponíveis a partir de 10 de agosto de 2017
Publicação da turma Delta 4 - estará disponível a partir de 14 de Agosto de 2017.
OBS: A partir da divulgação não mudaremos o nome na lista de qualquer candidato por mais
privilegiado que seja ou independentemente da região pois nossa logística encarregou-se de
viabilizar o trajeto do curso próximo a cada cidade. A ODAC dará oportunidade de publicar
listagens para verificações e possíveis correções antes do final do prazo de cada etapa.
Candidatos que não chegarem sóbrios não participarão do curso ODAC e serão
desclassificados.
Candidatas que estiverem usando mini - saias não participarão do curso bem como candidatos
que estiverem usando bermudas, bonés ou não estejam asseados e barbeados. Não
aceitaremos reclamações.
16-

Cronograma do curso

Inicio as 09:00 horas
1-Apresentação em ordem para cadastro e entrega de documentos
2-Trazer canetas azul ou preta, cadernos de 100 folhas lápis e borracha para preenchimento
de cadastro sem rasuras.
3-Pausa café (parada) Cortesia ODAC
4-Enquadramento de câmera e leitura de frases (verificação de pronúncias verbais)
5- (parada) de até 1 hora, conforme autorização do Professor/ almoço por conta do
candidato
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Continuação:
6- Curso de formação até as 15:30
7- Entrega de Certificados de Conclusões.
17- Matérias do Curso
1-Básico Direito
2-Ética e Cidadania
3-Postura
4-Conhecimento/técnicas.

Obs: Todas listagens com nomes dos candidatos e turmas serão inseridas no site da
ODAC www.alunoconsciente.com.br

18- Objetivo a ser alcançado com novos palestrantes ODAC.
A ODAC Organização do Aluno Consciente tem como missão levar informação a todo Brasil,
desta forma nossos palestrantes terão que estar preparados para atravessar fronteiras, com
coragem e determinação, Cumpra-se, conforme anunciado,

ODAC – Brasil
30/07/2017
Mario Luís de Oliveira
Presidente

