ODAC – ORGANIZAÇÃO DO ALUNO CONSCIENTE

_______________________________________________________
CRONOGRAMA 01/17
A (ODAC) comunica através deste as datas que compõe este cronograma de formação de novos
palestrantes a seguir pelos municípios de São Paulo, bem como capital do estado.
Todos os palestrantes selecionados que passaram pelo curso de formação com seus respectivos
documentos entregues e aceitos sem quaisquer irregularidades estarão aptos a realizarem as
palestras com os temas do calendário ODAC conforme edital em questão.
Do início:
20/09 – Triagem de documentos entregues para análise e verificação.
25/10 – Mapeamento de área (consiste na demarcação do território do palestrante)
20/11 – Roteiro de candidatos (área de trabalho onde serão realizadas as palestras mediante datas a
serem cumpridas) o não cumprimento da agenda exclui o palestrante de nosso cadastro. Será
divulgado a listagem dos palestrantes Delta 1 apresentação.
Atenção: A todo instante, palestrantes com disponibilidades (diurno, vespertino, noturno,
finais de semana e integral poderão ser convocados mediante suas disponibilidades para força
tarefa em outros municípios ou estado além de trabalhos em seus municípios de origem.
(Quando da força tarefa para outras localidades o custeio será da ODAC).
Parágrafo único – Candidatos que não compareceram em suas convocações bem como não
entregarem suas documentações conforme edital de publicação 01/17 estão desclassificados salvo
autorização de entregas parciais por coordenação.
Ficou determinado o dia 05 de novembro para formação de candidatos remanescentes por motivos
de saúde comprovados, religião e força maior. Com local a ser divulgado com 15 dias de antecedência
no site oficial da ODAC (www.alunoconsciente.com.br) e horário padrão das 9h às 17h conforme
demais. Todos os palestrantes serão analisados em campo mediante suas 8 palestras, portanto
a habilidade, pontualidade, dinamismo, respeito, postura e ética determinarão sua
permanência. A ODAC Organização do Aluno Consciente, através de sua diretoria e coordenação,
estará visitando diretorias de ensino dos órgãos municipais, estaduais, federais e escolas privadas,
buscando planejamento e estratégias de temas a serem abordados e aplicados.

Direção ODAC.

São Paulo, 21 de setembro de 2017.

_________________________________________________________
11 | 4748-6860 – alunoconsciente@alunoconsciente.com.br – www.alunoconsciente.com.br

