Processo de seleção e preparação dos Representantes do Brasil para a Conferência Mundial
para o Desenvolvimento Sustentável – Rio+20

Introdução
A Circular 14/2012 da Organização Mundial do Movimento Escoteiro (OMME) aos Comissários
Internacionais das Organizações Escoteiras Nacionais (OEN) dá publicidade à participação da delegação
da OMME na Rio+20, de acordo com a Resolução 10/2011 da Conferência Escoteira Mundial sobre
Advocacy para o escotismo mundial (baseada na recomendação M do 11º Fórum Mundial de Jovens) e
acompanhando o interesse das Organizações Escoteiras Nacionais nos últimos meses.
Esta importante Conferência está sendo organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) 20 anos
após a Eco-92, sediada no Rio de Janeiro. Em 2009, a Assembleia Geral da ONU decidiu organizar em
2012 a Rio+20 com prioridade máxima, incluindo os chefes de Estado e Governo entre outros
representantes e gratamente aceitou a oferta do Governo brasileiro em sediar novamente a Conferência.
Desenvolvimento sustentável tem uma definição muito mais ampla além da óbvia ênfase à preservação
do meio ambiente, alcançando áreas igualmente importantes para o Escotismo como a inclusão social,
paz, atuação em desastres, miséria, etc.
O famoso relatório da ONU “Nosso Futuro Comum” (1987) definiu desenvolvimento sustentável como
um “desenvolvimento que conhece as necessidades do presente sem comprometer a habilidade das
futuras gerações de conhecer suas próprias necessidades”. Como uma Organização Não-Governamental
(OnG) a OMME é uma parte importante da sociedade civil e irá participar da Rio+20 em uma perspectiva
similar às funções que já exerce no Sistema ONU. Assim, a Delegação Escoteira terá oportunidade de
participar nas negociações através de várias plataformas disponíveis para OnGs e sociedade civil.
Como prosseguimento à Resolução 10/2011 da Conferência Escoteira Mundial a OMME tem coordenado
juntamente com o secretariado da ONU para a Rio+20 e trabalhado em estreita colaboração com os
Escoteiros do Brasil para assegurar as opções a seguir para uma forte e marcante presença escoteira no
evento.

Delegação da OMME
A Organização Mundial do Movimento Escoteiro estará presente como uma delegação oficial na Rio+20.
Devido ao status consultivo da OMME como o Conselho Econômico e Social da ONU, os escoteiros têm
garantido o privilégio de inscrever e levar uma delegação ilimitada para esta importante Conferência.
De acordo com a Resolução 10/2011 da Conferência, a OMME comporá esta delegação com membros
dos Escoteiros do Brasil. Além disso, a OMME tentará ter ainda alguns membros de outras associações
escoteiras, compreendendo voluntários e/ou profissionais para fortalecer nossa delegação.
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Custeio de passagens/alimentação/hospedagem
A OMME não oferecerá suporte financeiro à delegação. Não haverá taxas de inscrição para os
representantes da delegação inscritos, no entanto toda a alimentação durante o evento correrá às
custas do participante.

Guia da participação juvenil e outros suportes e recursos
‘Rio+twenties’ é uma OnG belga dirigida por jovens. Através de seus esforços, Rio+twenties’ está
facilitando na preparação para capacitar e empoderar jovens e suas estruturas representativas para uma
participação ativa nos processos preparatórios da Rio+20, tanto durante quanto após a Conferência.
Visite o site www.rioplustwenties.org para saber mais. O site contém um video apresentando a Rio+20
para jovens e um guia de participação disponível para download.
A OMME criou uma página no Facebook “WOSM at Rio+20” facebook.com/WosmAtRio20 para conectar
todos os membros da delegação, facilitando a comunicação entre eles. Durante a Conferência a
delegação postará constantemente atualizações nesta página.

Processo de seleção para os representantes brasileiros
Pelo importante suporte e apoio dos Escoteiros do Brasil à OMME na preparação para a Rio+20, 5 vagas
da delegação escoteira da OMME serão destinadas a jovens brasileiros (18-26 anos), que deverá
obrigatoriamente ter um balanço de gênero (2 meninos e 3 meninas ou 3 meninos e 2 meninas).
Estimulados pela possibilidade de organizar uma delegação brasileira para a Rio+20 e obedecendo os
parâmetros democráticos que foram utilizados nas últimas escolhas para representantes juvenis dos
Escoteiros do Brasil, a instituição se utiliza do presente processo de seleção.

Objetivo
Este Processo de Seleção tem por objetivo formar a delegação brasileira de jovens que participará da
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio+20, entre os dias 13 e
22/06/2012, no Rio de Janeiro/RJ.
Este Processo de Seleção adotará as seguintes premissas:
A. Que este processo seja divulgado e encorajado a um maior número possível de jovens associados aos
Escoteiros do Brasil.
B. Que este processo seja democrático, com a a indicação dos nossos representantes juvenis de forma
ética e transparente, com a confirmação do Comissário Internacional, CAN e DEN.
C. Que este processo valorize os jovens que já estejam dedicados, envolvidos ou ligados à Rede
Nacional de Jovens Líderes, mas sem que isso se torne uma forma de exclusão.

FASE I - OFICIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Oficialização
Segundo o estatuto da UEB, em seus artigos 17, parágrafo XVIII, e 19, parágrafo V, é uma atribuição do
CAN - Conselho de Administração Nacional e da DEN - Diretoria Executiva Nacional, proceder com a
indicação dos representantes brasileiros em eventos internacionais.
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Seguindo a tradição consolidada pelos últimos eventos internacionais de delegar aos próprios jovens a
missão de indicar seus representantes, a DEN em comum acordo com as Comissões Nacionais de
Relações Internacionais e de Relações Institucionais e o Núcleo Nacional de Jovens Líderes, aprovou
este Processo de Seleção. Caberá portanto à CNRI, na responsabilidade atribuída ao seu membro Felipe
de Paulo, coordenar esta seleção, e ao Núcleo Nacional, à DEN, à CNRI e à CNRInst, participar, apoiar e
acompanhar este processo.
Espera-se que assim, de fato, selecionemos aqueles que possam representar legitimamente e com
qualidade, tanto esta Rede, quanto os Escoteiros do Brasil como um todo.

Divulgação
No período de 06 a 25 de Abril de 2012, este Processo de Seleção será divulgado ao maior número de
jovens membros da UEB, por meios formais e informais, tais como:
Informativo Sempre Alerta e / ou Sempre Alerta Jovem, site dos Escoteiros do Brasil, Grupo de e-mails
da Rede Nacional de Jovens Líderes, listas de emails das comissões nacionais de programa, gestão e
relações internacionais, bem como nos perfis e páginas oficiais da instituição nas redes sociais Twitter e
Facebook.
As Regiões Escoteiras, Núcleos Regionais e associados da UEB, serão encorajados também a divulgar
este processo, por meio de seus próprios mecanismos.
Fase II - SELEÇÃO

Comitê de Seleção
No período de 07 a 10 de Abril, será formado o Comitê de Seleção. Serão escolhidos de comum acordo
entre Núcleo Nacional, DEN, CNRI e CNRInst, 5 pessoas para compor o comitê, sendo: 1 membro ou exmembro da Rede Nacional, 2 membros do nível nacional da UEB, 1 Membro da Comissão Nacional de
Relações Internacionais e 1 Membro da Comissão Nacional de Relações Institucionais.
Caberá ao coordenador deste Processo de Seleção assessorar o comitê e verificar o
cumprimento dos requisitos e exigências, sem poder, no entanto, participar da decisão. Os membros do
comitê, da mesma forma, não poderão ser candidatos.

Candidaturas
Poderão se candidatar os associados da UEB, que tenham de 18 a 26 anos incompletos no ano de 2012
e que respeitem as seguintes exigências iniciais:
• Estar registrado na UEB nos últimos dois anos (2011 e 2012);
• Enviar Ficha de Candidatura e Termo de Compromisso até a data de 30 de Abril de 2012,
impreterivelmente;
• Ter fluência no idioma inglês;
Os candidatos, no momento do envio da sua postulação, deverão ainda firmar o Termo de
Compromisso, nos seguintes termos:
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• Concordar com as disposições gerais deste Processo de Seleção;
• Concordar em participar do Youth Blast http://uncsdchildrenyouth.org/rio20/youth-blast/ (de 07 a 12
de junho de 2012);
• Estar disposto a colaborar em todas as tarefas definidas pela Fase III - Preparativos;
• Assumir as responsabilidades exigidas pela Fase V - Resultados;
A Ficha de Candidatura e o Termo de Compromisso serão elaborados pelo coordenador deste Processo
de Seleção e serão divulgados pelos mesmos canais de divulgação deste Processo de Seleção.
A documentação deverá ser enviada, no prazo determinado, ao coordenador deste Processo de Seleção
e aguardar confirmação de recebimento. O endereço eletrônico para recebimento das fichas, ou para
solução de dúvidas, é felipe@depaulo.com.br

A Seleção
Primeira Etapa
Tão logo o prazo para o envio das candidaturas se encerre (30 de abril de 2012), o coordenador enviará
as fichas aos membros do Comitê de Seleção, que deverão dar seu parecer entre o período de 2 e 4 de
maio de 2012. Os membros do Comitê de Seleção receberão apenas as Fichas de Candidatura, sem
identificação do candidato, e farão a escolha considerando as premissas deste processo, a
responsabilidade inerente à participação na Conferência Rio+20 e a possibilidade de enriquecimento do
candidato e do Escotismo Brasileiro e mundial.
Estes darão seu parecer individualmente, sem poder comunicar-se com os demais membros, com os
candidatos, ou terceiros, durante o período da seleção. Quaisquer dúvidas deverão ser sanadas com o
coordenador do processo. O parecer deverá ser dado na forma de uma lista de 10 nomes, em ordem de
preferência. Por exemplo: 1 – Candidato 08, 2 – Candidato 04, e assim por diante.
Para se apurar o resultado, cada candidato citado receberá uma pontuação decrescente. Por exemplo: o
número 1 recebe dez pontos, o número 2 recebe nove pontos, e assim por diante. Será feita a mesma
contagem em cada lista e os pontos serão somados. A “contagem dos pontos” será comunicada apenas
aos membros do comitê, evitando assim observações diretas quanto às preferências de cada candidato.
Eventuais empates serão desempatados pelos membros do comitê, em consulta extra.

Segunda Etapa
Estes 10 candidatos selecionados serão entrevistados por membros da CNRI e CNRInst. Com base nas
entrevistas e na documentação enviada por cada candidato, o Coordenador do Processo de Seleção fará
a indicação dos 5 representantes brasileiros à Conferência Rio+20, respeitando o balanço de gênero da
delegação. Essas entrevistas poderão ser realizadas ao vivo ou, na impossibilidade, via skype ou
telefone.
Os demais classificados serão então considerados suplentes, caracterizando assim a lista de espera.
A DEN, dentro de suas atribuições, nomeará os representantes brasileiros à Conferência Rio+20.
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Resultado
O resultado (ordem dos escolhidos, sem a pontuação discriminada) será publicado a partir do dia 5 de
maio, pelos mesmos canais por onde este processo fora antes divulgado. Os nomes dos membros do
comitê irão a público no mesmo momento.
Espera-se formar uma delegação de jovens brasileiros, que represente a diversidade e capacidade da
juventude brasileira e dos Escoteiros do Brasil. Todos os candidatos serão respeitados e valorizados em
suas qualidades. Será valorizada não só a experiência, mas também a possibilidade de dar oportunidade
a quem nunca participou de alguma representação internacional juvenil.
Não será exigido dos candidatos que eles “saibam tudo”, pois haverá, justamente, uma capacitação aos
selecionados. A única obrigatoriedade será, é claro, o cumprimento dos pré-requisitos, acordos e
exigências estabelecidas neste processo.
Fase III - Preparação
No mês de Maio de 2012, começarão os preparativos para viabilizar a participação dos jovens
selecionados.
Leitura e discussão do documento “Youth Participate Guide” disponível para download pelo site
www.rioplustwenties.org. Outras leituras definidas pelos responsáveis pela preparação podem se fazer
necessárias.

Suplências
Na impossibilidade de um ou mais não poderem participar, serão então chamados, pela ordem, aqueles
que estão na suplência ou em lista de espera.

Capacitação
Também neste mesmo período, será desenvolvido com a delegação de jovens, o Núcleo Nacional e
possíveis convidados um trabalho de Capacitação. Seu objetivo é preparar tecnicamente os membros da
delegação, de forma a complementar conhecimentos necessários à participação na Conferência e
ampliar os conhecimentos pré-existentes.
Esta capacitação se dará pela troca de experiências entre os membros da delegação e do Núcleo
Nacional, leituras recomendadas e discussões pela internet. Poderão, ainda, fazer reuniões prévias aos
eventos.
Fase IV - Representação
O Youth Blast acontecerá entre os dias 07 e 12 de junho de 2012 e a Conferência das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Sustentável – Rio+20 acontecerá entre os dias 20 e 22 de Junho de 2012,
ambos no Rio de Janeiro/RJ.
Fase V - Resultados
Após a participação na Conferência Rio+20, esta delegação brasileira de jovens assumirá sua
responsabilidade em gerar resultados.
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Deverá elaborar um relatório completo até o dia 1º de setembro e disponibilizar para a Rede Nacional e
os Escoteiros do Brasil documentos e informações úteis obtidas no evento. Este relatório deverá conter
relatos e avaliações sobre a participação da própria delegação jovem, das experiências trazidas das
demais delegações, dos temas discutidos e acordos feitos.
Esta delegação deverá ainda apresentar esse relatório oficialmente no Fórum Nacional de Jovens Líderes
de 2013.

Cronograma
2012
Fase

Abril

Oficialização

DEN

Divulgação

De 06 a 25

Formação do
Comitê
Seleção

De 07 a 10

Candidaturas

Dia 30

Seleção
Divulgação
do Resultado
Suplências
Inscrições

Maio

Junho

Outubro

2013
Janeiro
Abril

Dias 2 a 4
Dia 5
Até a data
limite

Capacitação
Youth Blast

7 a 12

Conferência
Rio+20

13 a 22

Relatório

Dia 1º
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Fórum
Nacional
de 2013

