
 

 

Processo seletivo para o 6º Fórum Interamericano de Jovens 

 

INTRODUÇÃO 

O Fórum Interamericano de Jovens é uma importante ferramenta na construção e solidificação 

do processo de inclusão do jovem na tomada de decisão em todas as instâncias da instituição. 

O Fórum também é o espaço de proposição de recomendações para o Comitê Interamericano 

trabalhar no triênio seguinte. Além disso, promove um intercâmbio cultural entre os jovens 

participantes, permitindo entender mais da realidade da nossa região e entender e conhecer 

como o Método Escoteiro é aplicado em outros países. 

O 6º Fórum Interamericano de Jovens será realizado durante os dias 24 a 26 de novembro 

de 2018 no Panamá. O Fórum ocorre logo antes da Conferência Escoteira Interamericana, 

que ocorre do dia 27.11.2018 ao dia 01.12.2018.  

Com o intuito de contribuir com o desenvolvimento e aprimoramento da capacidade de 

liderança dos seus jovens os Escoteiros do Brasil pretendem trabalhar com os jovens 

participantes para assegurar uma forte e marcante presença dos nossos representantes no 

evento.  

 

QUEM PODERÁ PARTICIPAR 

Jovens com idade entre 18 e 26 anos incompletos (na data do evento) ao 6º Fórum 

Interamericano de Jovens.  A delegação do Fórum será formada por 4 jovens. 

 

LOCAL 

O 6º Fórum Interamericano de Jovens e a 27ª Conferência Escoteira Interamericana ocorrerão 

na Cidade do Panamá, no Hard Rock Hotel.  

 

CUSTOS 

O custo total da participação no Fórum Interamericano será de US$ 212. O montante cobre 

as despesas de alimentação e hospedagem (três noites) no hotel do evento (Hard Rock 

Hotel). 

A Conferência Interamericana terá um custo de participação de US$ 628.  

A organização do evento oferece um pacote completo que inclui alimentação, hospedagem e 

inscrição no evento por:  

1) US$ 1107 no Hard Rock Hotel, e;  

2) US$ 865 no Decapolis Hotel (localizado em frente ao Hard Rock Hotel).  

 



 

SUBSÍDIO DA FUNDAÇÃO ESCOTEIRA INTERAMERICANA 

A Fundação Escoteira Interamericana, com o objetivo de aumentar a participação juvenil na 

Conferência Interamericana, subsidiará 100% dos custos da taxa de inscrição ao Fórum e 

25% dos custos do pacote 2, acima descrito, para a participação na Conferência de dois 

jovens (um do sexo feminino e outro do sexo masculino).  

Estes dois jovens devem, necessariamente: 

 Participar dos dois eventos (Fórum e Conferência), e; 

 Ser delegados dos Escoteiros do Brasil na Conferência. 

Este subsídio será destinado aos dois jovens com melhor colocação no presente processo 

seletivo, respeitando a condição de gênero imposta pela Fundação Escoteira Interamericana. 

A título de exemplo, imaginemos a seguinte situação: 

Resultado do processo seletivo: 

 1º lugar: Candidata do sexo feminino 

 2º lugar: Candidata do sexo feminino 

 3º lugar: Candidato do sexo masculino 

Diante desse cenário fictício, os jovens agraciados pelo subsídio seriam aqueles que ficaram 

em 1º e 3º lugar. 

 

PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo será coordenado pela Comissária Internacional Adjunta, Fernanda 

Soares.  

O processo seletivo dos 4 jovens participantes do Fórum será realizado de forma a contemplar 

aqueles jovens que se encontram em melhores condições de representar os Escoteiros do 

Brasil neste importante evento de tomada de decisão. 

A natureza do evento exige que seus participantes consigam não apenas expressar-se em ao 

menos uma das línguas oficiais da Região (Inglês e Espanhol), mas que também sejam 

capazes de defender suas ideias e argumentos nos debates que ocorrem durante o evento. 

Portanto, o candidato deve estar atento ao fato de que é fundamental o domínio da língua 

estrangeira para uma participação efetiva nos eventos aqui descritos.  

Para além do conhecimento técnico da língua estrangeira, espera-se que o representante dos 

Escoteiros do Brasil conheça profundamente a nossa instituição no que tange, por exemplo, 

ao método de aplicação do método escoteiro, às políticas de inserção juvenil no processo de 

tomada de decisão e, sobretudo, à política de relações internacionais. 

O processo seletivo, portanto, levará em consideração os atributos acima descritos. 

 



 

FASES DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo dar-se-á em duas fases: 

1ª fase 

Essa fase terá início no dia 16.04.2018 e término no dia 16.05.2018.  

Nessa fase, os candidatos deverão: i) preencher a ficha de candidatura com suas 

informações básicas e responder às perguntas nela constantes; ii) escolher um tópico 

relacionado ao movimento escoteiro e gravar um vídeo de, no máximo 3 minutos em uma das 

línguas oficiais da Região Interamericana; e (iii) enviar esse material ao e-mail 

internacional@escoteiros.org.br.  

Após o término dessa fase, serão retiradas todas as informações pessoais do material 

recebido pelos candidatos e o mesmo será encaminhado a uma comissão examinadora que 

terá 10 dias para determinar a classificação dos candidatos, baseada nos critérios de seleção 

expostos acima. Serão levados em conta os conhecimentos técnicos na língua estrangeira 

selecionada, a capacidade de articulação e clareza do candidato e seus conhecimentos sobre 

o assunto escolhido. Cada avaliador dará uma nota para cada questão aberta, variando de 0 

a 8 de acordo com a rubrica estabelecida para cada pergunta. Ao final, será calculada a 

pontuação média do candidato em cada questão e as médias serão somadas; esse resultado 

fará parte da composição de 0 a 24 pontos da nota.  

A comissão examinadora será formada por: 

 Mariana de Marchi, Coordenadora do Núcleo Nacional de Jovens Líderes; 

 Carmen Barreira, Diretora Nacional de Métodos Educativos; 

 Paulo Henrique Maciel Barbosa, Presidente do Conselho de Administração 

Nacional; 

 Ruben Tadeu Perlingeiro, Diretor Presidente da Região Escoteira do Rio de 

Janeiro, e; 

 Winder Oliveira Garcia, Diretor Presidente da Região Escoteira de Goiás. 

2ª fase 

Nessa fase, os candidatos melhores classificados, serão entrevistados na língua 

estrangeira selecionada na primeira fase. Essa entrevista será realizada via Skype e, sempre 

que possível, por duas pessoas da equipe internacional e/ou convidados de notório saber 

escoteiro.  

O resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 30.06.2018. Na impossibilidade de 

um ou mais dos candidatos selecionados de participar, serão chamados, pela ordem, aqueles 

que estão na suplência ou em lista de espera. 
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CAPACITAÇÃO 

A partir do mês de julho, será desenvolvido com os jovens representantes, o Núcleo Nacional, 

a equipe internacional e possíveis convidados um trabalho de capacitação. O objetivo é 

preparar tecnicamente os membros da delegação, de forma a complementar os 

conhecimentos necessários à participação no Fórum 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. Poderá, ainda, fazer parte 

da capacitação, um workshop presencial.  

É necessário, portanto, que os candidatos tenham em mente a necessidade de programar-se 

para que tenham disponibilidade para a capacitação. 

A equipe internacional permanece à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas 

referentes ao presente edital através do email internacional@escoteiros.org.br. 

 

 

Escoteiramente, 

 

 

 
 
Marcos Carvalho 

Diretor Nacional de Relações Internacionais 

Comissário Internacional 

Escoteiros do Brasil 
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