INTERNATIONAL CAMP STAFF
PROGRAM 2012
INFORMAÇÕES GERAIS E REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO

1. Objetivos da Atividade
O Programa Internacional de Intercâmbio para Equipe de Serviço dos Campos Escoteiros da
Boy Scout of America (BSA), conhecido por sua sigla ICSP (International Camp Staff
Program), possui mais de 20 anos e é reconhecido pelo governo americano como um
programa de intercâmbio cultural. A BSA possui centenas de camps escoteiros espalhados
pelos Estados Unidos, e durante as férias de verão ocorrem inúmeros acampamentos
nesses campos. Devido a isso e a forma de trabalho dessa Associação são contratados para
uma experiência de trabalho jovens entre 18 e 30 anos para serem monitores e atuarem
nas mais diversas áreas dessas atividades, buscando um intercâmbio. Todo ano são abertas
vagas para estrangeiros, a União dos Escoteiros do Brasil decidiu esse ano enviar
representantes para serem Monitores nesses campos.

2. Características da Atividade
1. Benefícios oferecidos pela BSA:
•
•
•

Recebimento de pagamento pelo período trabalhado junto à BSA;
Alimentação e
Seguro Saúde e de Acidentes.

2. Benefícios indiretos:
•
•
•
•

Oportunidade de conhecer uma associação escoteira com alto nível
organizacional;
Aprimorar o idioma inglês;
Fazer novos amigos;
Divulgar a cultura do Brasil, nossos costumes e valores.

Cada monitor receberá os seguintes apoios e subsídios:
1. Hospedagem e alimentação no acampamento.
2. Seguro saúde e de acidentes, enquanto o monitor estiver em campo estará
coberto pelo seguro, não sendo estendido a viagens pessoais.
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3. O salário será pago pela BSA a cada monitor igual ao salário de monitores
norte-americanos que têm habilidades, experiência e responsabilidade de
trabalho similares. A região da BSA que aceita o monitor em seu quadro do
acampamento pagará esse salário. O monitor será notificado do montante do
salário quando ele for avisado de sua colocação. O acampamento irá fazer o
pagamento quinzenalmente durante o período total do programa. Além disso,
como um funcionário nos Estados Unidos, o salário do monitor é sujeito a
imposto de renda federal e, portanto, será retido do seu salário. Lembre-se
que os candidatos ao programa devem concordar em viver de acordo com a
moralidade, a cultura e as leis dos EUA.

3. Participação e Perfil
Para participação deverão ser atendidos os seguintes critérios:
- Registro em 2011 e em 2012;
- Promessa escoteira;
- Idade entre 18 anos completos e 30 anos incompletos durante o ano de 2012,
- Fluência em Língua Inglesa;
-Assinatura do Termo de Trabalho de Voluntário com a UEB.

4. Processo de Seleção
O processo de seleção será de responsabilidade da União dos Escoteiros do Brasil, sob
coordenação do Comissário Internacional, Ricardo Stuber, e do membro da Comissão
Nacional de Relações Internacionais, Felipe Sototuka.
Pedimos a todos os participantes observarem com cuidado os formulários e todo o material.
As inscrições não serão consideradas se não estiverem completas.
Os candidatos deverão enviar até o dia 1 de janeiro de 2012, os seguintes documentos, por
meio eletrônico , preenchidos para o Coordenador da Seleção:
-Termo de Compromisso;
-Ficha de Candidatura;
-Medical Form;
-2011 Counselor App 130-109
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Após o envio dessa informação, a BSA realizará a escolha e indicação dos locais para os
monitores, nesse momento a União dos Escoteiros do Brasil irá requisitar a assinatura do
acordo de Trabalho Voluntário, eximindo-a de qualquer obrigação ou responsabilidade
financeira ou jurídica com o escolhido, uma vez que a escolha, pagamento e todo o
desenvolvimento do programa é de responsabilidade da BSA.

5. Custos
Será pago um salário compatível com a função, em torno de $150-175 dólares norteamericanos por semana, no entanto, o candidato é responsável pela aquisição de sua
passagem de ida e volta para os Estados Unidos e taxas associadas com a obtenção de seu
visto J-1.
Não existe taxa da UEB para esse evento e o participante no programa receberá um lenço
nacional e duas camisetas da UEB.

6. Outras informações
A principal ferramenta de avaliação para os norte-americanos será o formulário preenchido,
com isso é necessário que seja feito de maneira completa, objetiva, retratando a verdade.
Em casos de dúvida, devem ser sanadas diretamente com o Coordenador do Processo de
Seleção.

7. Alguns pontos a serem observados no preenchimento:
NOME: Como registrado, completo e claramente legível. Deve estar igual ao que consta no
formulário DS-2019. Não use apelidos.
FOTO: Sorrindo, uniformizado.
IDADE: Requisitos são exatos. A maioria dos pedidos são para o sexo masculino entre as
idades de 18 a 30. Ninguém além dos 30 anos de idade será aceito para este programa.
PROFISSÃO: Diga a verdade. Título, empresa, governo ou empresas privadas, faculdade, ou
qualquer outra coisa tem que ser observado para a identificação com o Departamento de
Estado dos EUA. Seja específico quanto a estudante ou empregado.
HABILIDADES ESCOTEIRAS: Confira todas as que se aplicam. Seja específico sobre estas. É
mais fácil para um indivíduo ser aceito se tiver várias habilidades. É mais difícil colocar
alguém que só tem uma ou duas habilidades.
INGLÊS: inglês bom ou excelente, a fim de comunicar bem e entender o que é dito para
efetivamente assumir suas responsabilidades.
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ALOCAÇÃO: NÃO É GARANTIDA. Os acampamentos fazem a seleção de acordo com os
candidatos.
MULHERES: Elas são elegíveis, mas as oportunidades podem ser limitadas, mas estão
disponíveis.
LOCALIZAÇÃO: Isso nunca está garantido. O acampamento faz a seleção com base nas
qualificações dos candidatos. Uma vez que são inúmeros campos em todo o pais.
TEMPORADA: Começa em torno da última semana de maio e terá a duração de seis a 11
semanas.
VIAGEM E TURISMO: Depois de concluir o programa, tal como definido na forma do
requerente de visto DS-2019, o Serviço de Imigração e Naturalização (INS) permite um
período de viagem de 30 dias comumente referido como o "período de graça". Durante este
período de carência de 30 dias, o requerente não está mais no status do visto J-1 e sob a
jurisdição do INS. Portanto, o requerente está autorizado a viajar, mas já não podem
participar em atividades de intercâmbio ou de trabalho.
VISTO: O candidato receberá duas cópias do seu DS-2019 para obter um visto J-1. Uma
cópia será trazido ao Consulado para o processamento e a outra cópia deve ser mantida
com o solicitante, enquanto viajando e no acampamento. O candidato será responsável
pelas despesas adicionais associadas com a obtenção do visto J-1.

8. Os representantes da Diretoria Executiva Nacional – DEN em conjunto
com os membros indicados para o Comitê decidirão quanto a
procedimentos não previstos no presente documento.

Curitiba, 5 de Dezembro de 2011

Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro
Diretor Presidente
União dos Escoteiros do Brasil
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