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O Global Youth Summit1 é um evento virtual realizado por jovens, para jovens. Durante três 
dias, de 23 a 25 de abril de 2021, 1.600 jovens, líderes e agentes de mudança se reunirão para 
discutir os desafios que a juventude enfrenta em todo o mundo, pensando no mundo pós 
COVID-19. O Global Youth Summit contará com sessões plenárias com oradores principais 
de alto nível, mais de 70 sessões interativas de discussão envolvendo uma variedade de par-
ceiros, centenas de especialistas, e será oferecido em cinco idiomas (inglês, francês, espa-
nhol, árabe e russo) em diferentes fusos horários. Todas as sessões serão disponibilizadas 
via transmissão ao vivo.

Enquanto olhamos para um futuro pós-pandemia, o Global Youth Summit é um momento 
crítico para compartilhar experiências e soluções que irão inspirar e apoiar os jovens a toma-
rem parte ativa na recuperação da pandemia dentro de suas comunidades e fora dela. O 
evento tem como objetivos:

• Inspirar: compartilhando exemplos de iniciativas implementadas por jovens que 
geraram impacto em nível local, nacional, regional e global.

• Capacitar: oferecendo uma ampla gama de workshops que oferecem conhecimento 
prático e prático para jovens, por especialistas renomados e educadores.

• Engajar: fornecendo oportunidades de conexão para jovens com seus pares e princi-
pais partes interessadas.

O Global Youth Summit faz parte do Global Youth Mobilization, uma iniciativa do “Big 62”, par-
ceria entre os 6 maiores movimentos para a juventude no mundo, entre eles a Organização 
Mundial do Movimento Escoteiro, Organização Mundial da Saúde e Fundação das Nações 
Unidas.

Esse processo de seleção realizado pelos Escoteiros do Brasil não configura a participação 
automática do evento. As(os) selecionadas(os) passarão por uma revisão da Organização 
Mundial do Movimento Escoteiro (OMME) - Região Interamericana3, com o objetivo de garan-
tir um contingente da OMME balanceado. Vale ressaltar que os Escoteiros do Brasil não têm 
nenhuma interferência na escolha das(os) participantes pela OMME. Apesar dessa indicação 
não garantir a participação no evento, todas(os) estão convidadas(os) a assistir às sessões 
do evento, que serão transmitidas ao vivo.

PERFIL DA(O) CANDIDATA(O)

Com o objetivo de proporcionar um enriquecimento pessoal por meio da participação no 
evento, assim como uma contribuição significativa aos Escoteiros do Brasil, o perfil esta-
belecido para as candidaturas contempla:

• Ter de 14 a 25 anos de idade na data do evento, sendo beneficiárias(os) do Ramo 
Sênior ou Pioneiro, ou voluntárias(os) que atuam como escotistas ou dirigentes;

1 https://bigsix.org/global-youth-summit-2021/
2 https://bigsix.org/
3 https://www.scout.org/node/620925
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4 Entende-se como nível intermediário, para fins desta seleção, a capacidade de compreender 
as ideias principais em diálogos e textos sobre assuntos, concretos e abstratos e ter a capaci-
dade de se comunicar com certo grau de espontaneidade,  interagindo em diversos temas.

• Comunicar-se em inglês, francês ou espanhol com nível intermediário4 ou superior;

• Estar registrado nos Escoteiros do Brasil durante o período do evento;

• Comprometer-se a realizar o registro anual dos Escoteiros do Brasil em 2022

•  Comprometer-se a contribuir com os Escoteiros do Brasil, em equipes e projetos;

• Realizar a certificação do Safe from Harm, inclusive no caso de menores de 18 anos, 
para efeito de alinhamento de informação acerca da importância desse tema;

• Para menores de 18 anos, é necessária a autorização do adulto responsável, bem 
como do Diretor da sua Unidade Escoteiro Local;

• Possuir perfil comunicativo e desenvoltura para expressar suas opiniões e perspecti-
vas em inglês, francês ou espanhol;

• Preferencialmente ter coordenado ou atuado em projetos sociais no período de pandemia.

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo é coordenado conjuntamente pelo Núcleo Nacional de Jovens Líderes 
(NNJL) e pela Equipe Nacional de Relações Internacionais (ENRI), por Felipe Bertoglio e 
Nathália Castilhos (Coordenadores do NNJL) e por Maria Julia Macedo (membro da ENRI). O 
material submetido pelas(os) candidatas(os) será analisado por um time de avaliadoras(es) 
composto por: Lídia Ikuta (SP), Vitor Gay (EM - PR) e Oscar Palmquist (PR), Tania Nishi (SP), 
Ana Clara Megid (SP) e Isabella Poletto Medeiros (RS).

Estas(es) avaliadoras(es) foram selecionadas(os) com base em suas competências e experi-
ências, relevantes ao tema abordado neste processo seletivo. A seleção desse time foi feita 
buscando diminuir a possibilidade de eventuais conflitos de interesses com potenciais candi-
datas(os). 

Para os fins deste processo de seleção, configuram conflito de interesse: 

• Vínculos familiares entre avaliador(a)/coordenador(a) e candidata(o): cônjuge/compa-
nheira(o), parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau; 

• Avaliador(a)/coordenador(a) e candidata(o) que possuem relação profissional; 

• Avaliador(a) e candidata(o) que participam da mesma Unidade Escoteira Local; 

•Avaliador(a) e candidata(o) que integram mesma equipe, órgão ou grupo de trabalho 
nos Escoteiros do Brasil; 
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• Avaliador(a) e candidata(o) que possuem relação de assessor pessoal de formação e 
assessorado. 

Atenção: serão desclassificadas eventuais candidaturas de parentes ou cônjuges de inte-
grantes da Direção Executiva Nacional, Equipe Nacional de Relações Internacionais, Serviço 
Profissional Escoteiro e Conselho de Administração Nacional. 

Respeitando o direito associativo de todas(os) as(os) candidatas(os), caso identificada situa-
ção de conflito de interesses, a(o) avaliadora(o) que estiver em situação de impedimento será 
substituída(o). É responsabilidade mútua das(os) avaliadoras(es) e das(os) candidatas(os), 
uma vez que identifique o conflito, apresentá-lo à coordenação desse processo.

A(o) candidata(o) que se encontrar em uma das relações de conflito estabelecidas acima, 
deve informá-la através do e-mail: internacional@escoteiros.org.br. Quaisquer conflitos de 
interesse identificados após a divulgação dos resultados, resultarão na desclassificação da(o) 
candidata(o) em questão.

PROCESSO DE SELEÇÃO

Serão selecionadas(os) duas(dois) participantes, sendo uma(um) jovem do Ramo Sênior (14 a 
17 anos) e uma(um) jovem-adulto do Ramo Pioneiro, escotista ou dirigente  (18 a 25 anos). A 
avaliação das fichas de candidatura será realizada sem a identificação dos participantes, e de 
forma separada entre os ramos. A seleção final priorizará equidade de gênero, buscando 
assim levar para o evento a diversidade que temos dentro dos Escoteiros do Brasil. 

Este processo seletivo será dividido em duas fases: 

1ª FASE - QUESTIONÁRIO

Na primeira fase, as(os) candidatas(os) serão avaliadas(os) com base no preenchimento do formulá-
rio “Processo Seletivo  Global Youth Summit” disponível em http://bit.ly/GlobalYouthSummit-Brasil.

Os critérios de avaliação da 1ª fase serão:

• Proficiência em uma das línguas oficiais do evento, de forma oral e escrita; 

• Avaliação técnica das respostas ao questionário.

2ª FASE - ENTREVISTA

A segunda fase é uma entrevista em inglês mediada por um membro da ENRI em conjunto 
com a Comissária Internacional e um integrante do NNJL. Os temas da entrevista estarão 
relacionados aos temas abordados na primeira fase (questionário).

O critério de avaliação da 2ª fase será:

• Capacidade de articulação das ideias apresentadas mediante entrevista em inglês, francês 
ou espanhol.
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Critérios de seleção e desempate: Serão selecionadas(os) as(os) jovens com melhor pontua-
ção dentre cada faixa-etária. Caso sejam selecionadas(os) candidatas(os) de mesmo gênero 
em ambas as faixas-etárias como primeiras(os) colocadas(os), aquela(e) que possuir a 
melhor colocação geral será a(o) primeira(o) candidata(o) selecionada(o). Dessa forma, para a 
outra faixa-etária, será selecionada(o) a(o) candidata(o) mais bem colocada(o) de outro 
gênero.

CRONOGRAMA

Etapa

1ª etapa: divulgação do edital

2ª etapa: execução da 1ª Fase do Processo Seletivo

3ª etapa: execução da 2ª Fase do Processo seletivo – 
Entrevista com candidatas(os)

4ª etapa: divulgação do resultado final da nomeação 
dos Escoteiros do Brasil

5º Etapa: divulgação das(os) participantes do contin-
gente da OMME no evento

6ª etapa: reunião de alinhamento entre as(os) partici-
pantes e a Equipe Nacional de Relações Internacionais

Data

02/04/2021

02/04/2021 - 08/04/2021

09/04/2021

10/04/2021

de 11/04/2021 a 22/04/2021

Tão logo seja informado o resul-
tado pela Região Interamericana

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

Os resultados serão comunicados por e-mail às(aos) duas(dois) candidatas(os) escolhi-
das(os) e posteriormente divulgados nos canais oficiais dos Escoteiros do Brasil, em conjun-
to com a lista de suplentes, para casos de desistência. Quaisquer dúvidas poderão ser dire-
cionadas para o endereço de e-mail internacional@escoteiros.org.br com o assunto “Pro-
cesso Seletivo – Global Youth Summit”.

Boa sorte e Sempre Alerta!

Curitiba, 02 de abril de 2021.

16º Moot Mundial - Irlanda 3
Boletim 3  - Adiamento e  Inscrições
Versão 1

Curitiba, 30 de maio de 2020

Presidente dos Escoteiros do Brasil

As inscrições efetivadas a partir de 30 de Maio de 2020, terão no momento da inscrição no sistema 

Poderá ocorrer solicitação de desistência de inscrição no evento com o respectivo reembolso do 
valor pago, desde que seja manifestada de acordo com as seguintes condições:

contar da data da inscrição, de acordo com o previsto pelo Código de Defesa do Consumidor; 

• Devolução parcial do valor efetivamente pago, ou seja,  retenção de 10% (dez por cento), a título 

Nessa condição, o participante não terá direito ao enxoval do Contingente do Brasil; 

• Devolução parcial do valor efetivamente pago, ou seja, retenção de 20% (vinte por cento), a título 
de custeio das despesas administrativas, aquisição e postagem do enxoval do Contingente do 
Brasil, caso a desistência ocorra entre o período de  Nessa condição, 
o participante terá direito ao enxoval do Contingente do Brasil; 

• Desistência da participação ao evento após o dia  01/03/2022  poderá ocorrer, entretanto, 
sem a devolução de qualquer  valor efetivamente pago pela inscrição ou qualquer outro tipo de 
compensação. Nesse caso caberá apenas direito ao recebimento dos enxovais do Contingente 
do Brasil, que serão enviados somente após a realização do evento.

Os procedimentos não previstos serão decididos e analisados pela organização do evento. Caso 
deseje informações complementares entre em contato pelo e-mail internacional@escoteiros.
org.br.

Lídia Ikuta
Comissária Internacional
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• A desistência da participação do evento após a data de 01/03/2022 poderá ocorrer, 

-

realização do evento.

inscrito. O participante deverá processar a substituição diretamente no sistema 
PAXTU. A substituição somente será permitida dentro da mesma categoria e se o 
inscrito estiver em dia com o pagamento. Todo o processo de substituição deverá 
ser combinado entre as partes interessadas, não havendo envolvimento da organiza-

será dessa pessoa.

Nota COVID-19
-

-

-

Curitiba, 13 de março de 2021
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Curitiba, 30 de maio de 2020

Presidente dos Escoteiros do Brasil

As inscrições efetivadas a partir de 30 de Maio de 2020, terão no momento da inscrição no sistema 

Poderá ocorrer solicitação de desistência de inscrição no evento com o respectivo reembolso do 
valor pago, desde que seja manifestada de acordo com as seguintes condições:

contar da data da inscrição, de acordo com o previsto pelo Código de Defesa do Consumidor; 

• Devolução parcial do valor efetivamente pago, ou seja,  retenção de 10% (dez por cento), a título 

Nessa condição, o participante não terá direito ao enxoval do Contingente do Brasil; 

• Devolução parcial do valor efetivamente pago, ou seja, retenção de 20% (vinte por cento), a título 
de custeio das despesas administrativas, aquisição e postagem do enxoval do Contingente do 
Brasil, caso a desistência ocorra entre o período de  Nessa condição, 
o participante terá direito ao enxoval do Contingente do Brasil; 

• Desistência da participação ao evento após o dia  01/03/2022  poderá ocorrer, entretanto, 
sem a devolução de qualquer  valor efetivamente pago pela inscrição ou qualquer outro tipo de 
compensação. Nesse caso caberá apenas direito ao recebimento dos enxovais do Contingente 
do Brasil, que serão enviados somente após a realização do evento.

Os procedimentos não previstos serão decididos e analisados pela organização do evento. Caso 
deseje informações complementares entre em contato pelo e-mail internacional@escoteiros.
org.br.

Lídia Ikuta
Comissária Internacional
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