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O Youth Wave Summit é um evento internacional para Escoteiros do Ramo Sênior (14 a 17 anos), on-
line e gratuito, que acontecerá entre 23 e 25 de julho de 2021. A atividade é promovida pela Associação 
Escoteira da Polônia. Serão selecionados dois jovens, sendo uma do gênero feminino e um do gênero 
masculino, para representar os Escoteiros do Brasil.  

O evento será inteiramente em inglês e oferecerá a oportunidade de dar voz aos jovens, criando um 
espaço de diálogo em torno dos temas essenciais da atualidade: mudanças climáticas, engajamento 
cívico e o bem-estar da juventude.  

Esses três temas principais serão divididos em vários tópicos menores, que estarão intimamente ligados 
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Os participantes serão divididos em grupos 
menores para debater sobre esses temas, de acordo com seus interesses e o espaço disponível. 

Estes três dias se concentrarão no debate sobre questões que são importantes para os jovens e para 
o mundo em uma perspectiva ampla. Elas resultarão em resoluções, que constituem um conjunto de 
soluções elaboradas pelos participantes e coletadas em um relatório especial. O Youth Wave Summit 
tem como objetivo incentivar os jovens a se tornarem agentes de mudança em suas comunidades locais 
e promover soluções para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Os objetivos educacionais para o Youth Wave Summit são:
• Encorajar os jovens a descobrirem seu potencial para serem agentes de mudança; 
• Aumentar a conscientização sobre as mudanças climáticas e os Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável da ONU (ODS), assumir a responsabilidade pelas próprias ações e explorar maneiras de imple-
mentar os ODS; 
• Compartilhar métodos de autocuidado e outras formas para os participantes se preocuparem com 
seu bem-estar; 
• Capacitar os jovens para levantar voz forte em questões importantes ao seu redor; 
• Encorajar a compreensão da diversidade do mundo - perspectivas e necessidades de diferentes países; 
• Dar a oportunidade de participar de uma discussão baseada em um modelo de debate da ONU.

Os debates serão baseados no Modelo da ONU: antes do Youth Wave Summit, cada participante receberá 
o país que representará durante o evento, sendo que o país que irá representar não é o Brasil. Os par-
ticipantes terão tempo antes do evento para conhecer seu “novo” país e se preparar por conta própria, 
reunir informações e também fazer pesquisas sobre o tema de seu grupo em relação ao país designado.  

Cada um dos grupos reunirá participantes que desejam discutir um mesmo tema, durante as discussões 
em grupo, os participantes serão incentivados a apresentar opiniões em nome do país específico que 
lhes foi atribuído. Eles serão acompanhados por um facilitador familiarizado com o programa, que guiará 
as discussões e ajudará na elaboração das resoluções.

Os participantes selecionados receberão previamente, como preparação ao evento: 
• Diretrizes e materiais de estudo adicionais ( junho de 2021); 
• Webinar preparatório ( junho de 2021).

O YOUTH WAVE SUMMIT1

1https://youthwave.zhp.pl/youth-wave-summit/
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Com o objetivo de proporcionar um enriquecimento pessoal por meio da participação no evento, assim 
como uma contribuição aos Escoteiros do Brasil, o perfil estabelecido para as candidaturas contempla: 
• Ter de 14 a 17 anos de idade na data do evento, sendo beneficiárias(os) do Ramo Sênior; 
• Comunicar-se em inglês com nível intermediário2 ou superior; 
• Respeitar os valores escoteiros; 
• Estar interessado nos problemas globais atuais (mudança climática, desigualdades sociais etc); 
• Perfil comunicativo e desenvoltura para expressar suas opiniões e perspectivas em inglês, bem como 
falar em público; 
• Estar aberto a olhar o mundo por perspectivas diferentes. 

Requisitos para candidatura: 
• Autorização do adulto responsável, bem como do Diretor da sua Unidade Escoteira Local; 
• Assinatura do termo de compromisso; 
• 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, e compartilhar o 
conhecimento adquirido no Summit; 
• Caso selecionada(o), comprometer-se a participar das reuniões de alinhamento prévias ao evento com 
a Equipe Nacional de Relações Internacionais. 

O processo seletivo é coordenado pela Equipe Nacional de Relações Internacionais (ENRI), pela voluntária 
Melissa Wilm. O material submetido pelas(os) candidatas(os) será analisado por um time de avaliado-
ras(es) composto por: Lídia Ikuta (Comissária Internacional), Vitor Gay (Escritório Nacional), Lucas Lahoni 
(Jovem Líder - ENRI), Patrícia Otachi (ENRI) e Thais Queiroz (OMME). 

Estes avaliadores foram selecionados com base em suas competências e experiências relevantes ao 
tema abordado neste processo seletivo. Ademais, a seleção desse time foi feita buscando diminuir a 
possibilidade de eventuais conflitos de interesses com potenciais candidatas(os). 

Para os fins deste processo de seleção, configuram conflito de interesse:  
• Vínculos familiares entre avaliador(a)/coordenador(a) e candidata(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;  
• Avaliador(a) e candidata(o) que possuem relação de assessor pessoal e assessorado.  

Atenção: serão desclassificadas eventuais candidaturas de parentes de integrantes da Direção Exec-
utiva Nacional, Equipe Nacional de Relações Internacionais, Serviço Profissional Escoteiro e Conselho 
de Administração Nacional.

PERFIL DA(O) CANDIDATA(O) 

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

2Entende-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 capacidade de se comunicar com certo grau de espontaneidade, interagindo em diversos temas.
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Respeitando o direito associativo de todas(os) as(os) candidatas(os), caso identificada situação 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.

Serão selecionados dois participantes do Ramo Sênior (14 a 17 anos), necessariamente uma do gênero 
feminino e um do gênero masculino, com objetivo de levar para o evento a diversidade que temos dentro 
dos Escoteiros do Brasil. Será selecionado o primeiro colocado de cada gênero. Caso sejam submetidas 
candidaturas apenas de um gênero, os(as) dois(duas) primeiros(as) colocados(as) serão selecionados(as). 

Este processo seletivo será dividido em duas fases:  

1ª FASE - QUESTIONÁRIO 

Na primeira fase, as(os) candidatas(os) deverão: 

1. Responder às seguintes perguntas em inglês:
a. Se você tivesse dinheiro suficiente para um projeto que ajudasse a mudar sua comunidade 
local (sua rua, bairro, cidade, etc), o que você faria e por quê? (máximo de 800 caracteres); 
b. De que forma o engajamento cívico pode contribuir para minimizar as mudanças climáticas 
e de que forma a juventude pode colaborar neste processo? (máximo de 800 caracteres); 
c. Cite 3 desafios que a juventude atualmente possui referente ao seu próprio bem estar e 
proponha sugestões para superar cada um deles (máximo 800 caracteres).

2. Gravar um vídeo em inglês com duração entre 3 a 5 minutos se apresentando e respondendo 
às seguintes perguntas: 

a. Nome e origem (ressaltar que você é brasileiro(a)); 
b. O que você gostaria que os outros soubessem de você? 
c. Por que você gostaria de participar do Youth Wave Summit? 
d. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo para todas as pessoas, o que seria e por quê?  

3. Encaminhar o Termo de Compromisso assinado, disponível em http://bit.ly/Compromisso-YWS 

O formulário para resposta das perguntas, envio do vídeo e do termo de compromisso está disponível 
em: http://bit.ly/Formulario-YWS .  A avaliação das perguntas será realizada sem identificação dos par-
ticipantes.

Os critérios de avaliação da 1ª fase serão: 
• Proficiência na língua inglesa, de forma oral e escrita; 
• Avaliação técnica das respostas ao questionário. 

PROCESSO DE SELEÇÃO 
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Recomendações para gravação do vídeo: 
• Utilizar uniforme escoteiro e lenço da Unidade Escoteira Local; 
• Gravar o vídeo na horizontal; 
• Realizar upload do vídeo em alguma plataforma on-line como o Google Drive ou YouTube como não-
-listado. 

Pontuação máxima de cada item: 
• Vídeo: 25 pontos; 
• Perguntas do questionário: 25 pontos cada. 

A pontuação máxima é de 100, sendo o resultado final uma média simples da pontuação atribuída por 
cada avaliador. Os participantes serão informados da pontuação final na primeira fase.  

Serão convocados para a 2ª fase os dois primeiros colocados de cada gênero (4 participantes no total). 

2ª FASE - ENTREVISTA 

A segunda fase é uma entrevista em inglês mediada por um membro da ENRI em conjunto com a Co-
missária Internacional. 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; 

Os dois participantes que não forem selecionados nesta fase estão automaticamente classificados 
como suplentes, para caso de desistência.

Os resultados da primeira fase serão comunicados a todos candidatos e da segunda fase divulgado nos 
canais oficiais dos Escoteiros do Brasil, em conjunto com a lista de suplentes, para casos de desistência.  

Etapa 

Divulgação do edital 

Execução da 1ª fase do Processo Seletivo 

Resultados da 1º fase do Processo Seletivo 

Execução da 2ª fase do Processo Seletivo 

Resultado da 2ª fase do Processo Seletivo

Data 

26/04/2021 

26/04/2021 - 06/05/2021 

09/05/2021 

10/05/2021 

A partir de 13/05/2021

CRONOGRAMA

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
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Os procedimentos não previstos serão decididos e analisados pela organização do evento. Caso dese-
je informações complementares entre em contato pelo e-mail internacional@escoteiros.org.br com o 
assunto “Processo Seletivo – Youth Wave Summit”

Boa sorte e Sempre Alerta!

Curitiba, 23 de abril de 2021

Rafael Rocha de Macedo
Presidente da DEN

Lídia Ikuta
Comissária Internacional

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


