	
  	
  

2015 INTERNATIONAL CAMP STAFF PROGRAM
FICHA DE CANDIDATURA
É um prazer receber sua candidatura a este Processo de Seleção. Ao responder o Termo de
Compromisso e a esta Ficha de Candidatura, e após confirmação do coordenador do processo seletivo
do recebimento destas informações, você se tornará um dos candidatos do Brasil ao International
Camp Staff Program da Boy Scouts of America.
Esperamos com este processo chegar a um resultado democrático e representativo para o
escotismo. Caso tenha alguma dúvida ou precise de ajuda, nosso coordenador de seleção poderá
atendê-lo. Não hesite em pedir. Desejamos a você um bom trabalho e boa sorte!
Comitê de Seleção

Dados Pessoais
Nome:
Grupo Escoteiro:
Função no Grupo Escoteiro:
Registro UEB :
Endereço completo:
Cidade - UF:

CEP:

Telefone de Contato:

Skype:

Email:

Gostaria de especificar mais detalhes sobre seu domínio idiomático: cursos, certificados,
cultura familiar, intercâmbios no exterior?
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Responda em inglês, no mínimo 20 linhas, por que você quer participar dessa atividade?
Quais serão os benefícios para você? E os benefícios para os Escoteiros do Brasil? Quais
são suas responsabilidades e deveres durante e após a atividade?

Lembre-se de reler suas respostas e fazer uma correção ortográfica. Envie esta Ficha de Candidatura
respondida para o email (selecao@escoteiros.org.br), até o dia 18 de janeiro de 2015, juntamente com
os dois formulários (BSA Medical Form e 2015 Counselor App 130-109) e com um comprovante de
conhecimentos avançados de língua inglesa (Resultados de um teste de Língua Inglesa, documento
assinado por uma instituição acadêmica ou escola de língua inglesa), impreterivelmente. Apenas esteja
seguro de sua inscrição na seleção depois que o coordenador de seleção lhe enviar a confirmação de
recebimento.
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