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Processo de seleção de jovem para o Programa de Solidariedade “Operação 
Daegu” 

Introdução 

 Entre os dias 3 e 9 de agosto de 2016, a Korea Scout Association (Associação 
Escoteira da Coréia do Sul) realizará seu 14º Jamboree Nacional, na cidade de Daegu, 
na Coréia do Sul. A fim de alcançar um evento que é verdadeiramente diversificado e 
abrangente, foi desenvolvido o fundo Operação Daegu para fornecer bolsas para es-
coteiros que de outra forma não seriam capazes de participar devido a uma falta de 
recursos financeiros. Muitos desses jovens nunca viajaram para fora de suas cidades 
de origem ou aldeias antes, mas mostram um tremendo potencial para moldar nossos 
futuros globais e coletivos se tiverem a oportunidade de fazê-lo. Um benefício se-
cundário da sua participação é a melhora da experiência global para os demais es-
coteiros, enriquecendo a compreensão do nosso mundo diverso. 

 Os Escoteiros do Brasil receberão apoio para enviar um jovem ao Jamboree 
Nacional Escoteiro da Coréia do Sul via Operação Daegu, o qual contará com custeio 
de todas as despesas relacionadas com o Jamboree, incluindo os custos para ves-
tuário e equipamentos adequados ao acampamento, transporte e vistos de entrada. 
Este processo visa a seleção do jovem agraciado por essa oportunidade. 

Processo de seleção para o representante brasileiro  

 Estimulados pela possibilidade de enviar um jovem representante brasileiro à 
Operação Daegu do 14º Jamboree Nacional Escoteiro da Coréia do Sul e obedecendo 
os parâmetros democráticos que foram utilizados nas últimas escolhas para represen-
tantes juvenis dos Escoteiros do Brasil, a instituição se utiliza do presente processo de 
seleção. 

 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. 
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B. Que este processo seja democrático, com a indicação de nossos representantes 
juvenis de forma ética e transparente, com a confirmação do Comissário Interna-
cional, CAN e DEN. 

FASE I - OFICIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Oficialização 

 Segundo o estatuto da UEB, em seus artigos 17, parágrafo XVII, e 19, pará-
grafo V, é uma atribuição do Conselho de Administração Nacional (CAN) e da Diretoria 
Executiva Nacional (DEN), proceder com a indicação dos representantes brasileiros em 
eventos internacionais. 

 Seguindo a tradição consolidada pelos últimos eventos internacionais, a DEN, 
em comum acordo com a Equipe Nacional de Relações Internacionais aprovou este 
processo de seleção. Caberá portanto à ENRI, na responsabilidade atribuída a 
Henrique de Andrade Messias, coordenar esta seleção, apoiado pelo Comis-
sário Internacional, Marcos Carvalho e posterior ratificação da Diretoria Executiva Na-
cional e/ou Conselho de Administração Nacional. 

 Espera-se que assim, de fato, selecionemos aqueles que possam representar 
legitimamente e com qualidade os Escoteiros do Brasil como um todo. 

Divulgação  

 No período de 13 a 17 de junho de 2016, este processo de seleção será divul-
gado ao maior número de jovens membros da UEB, por meios formais e informais, 
tais como Informativo Sempre Alerta, site dos Escoteiros do Brasil, grupo de e-mails 
da Rede Nacional de Jovens Líderes, listas de emails das comissões nacionais de pro-
grama, 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 encoraja-
dos, também, a divulgar este processo por meio de seus próprios mecanismos. 

Fase II - SELEÇÃO 

 Caberá ao coordenador deste processo de seleção verificar o cumprimento dos 
requisitos e exigências do processo. O coordenador do processo não poderá ter 
parentes seus ou membros de mesmo órgão (Grupo Escoteiro, Equipe, 

http://www.escoteiros.org.br
http://www.escoteiros.org.br


UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL   
Escritório Nacional  

Rua Coronel Dulcídio, 2107  
Água Verde, Curitiba, PR  

Tel (41) 3353-4732    
www.escoteiros.org.br

		

Comissão, Conselho, Diretoria, etc.) do Movimento Escoteiro como can-
didatos. Também não poderão se candidatar funcionários do escritório na-
cional e membros do CAN ou DEN, assim como seus parentes ou membros 
de mesmo órgão do Movimento Escoteiro. 

Candidaturas 

 Poderão se candidatar as vagas os membros juvenis que no início do acampa-
mento estejam na faixa de 12 anos a 17 anos. Isso significa ter nascido entre 10 de 
agosto de 1998 e 02 de agosto de 2004, e que se enquadrem nos seguintes requisi-
tos:  

• Estar registrado na UEB em pelo menos um dos últimos dois anos (2015 e 2016) na 
categoria isento; 

• Enviar Ficha de Candidatura, com as respostas em português, e Termo de Compro-
misso até a data de 17 de junho de 2016, impreterivelmente; 

• Enviar Carta de Recomendação redigida pelo Diretor Presidente de sua Unidade Es-
coteira Local; 

• Ter conhecimentos de Inglês, no mínimo, em nível intermediário; 

• Possuir passaporte com validade mínima de 6 meses; 

 Os candidatos, no momento do envio da sua postulação, deverão ainda firmar 
o Termo de Compromisso, nos seguintes termos:  

• Concordar com as disposições gerais deste Processo de Seleção;  

 A Ficha de Candidatura e o Termo de Compromisso serão elaborados pelo co-
ordenador deste processo de seleção e serão divulgados pelos mesmos canais de di-
vulgação deste processo de seleção. 

 A documentação deverá ser enviada, no prazo determinado, ao coordenador 
deste processo de seleção e o candidato deverá aguardar confirmação de recebimen-
to. O endereço eletrônico para envio das fichas, ou para solução de dúvidas, é sele-
cao@escoteiros.org.br 

A seleção  
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Primeira etapa 

 Tão logo o prazo para o envio das candidaturas se encerre (17 de junho de 
2016), o coordenador analisará as fichas e dará seu parecer no período de 18 a 20 
junho de 2016. O coordenador pontuará os candidatos de acordo com os seguintes 
critérios: 

• Tempo de escotismo (1 ponto para cada ano de registro); 

• Progressão [1 ponto caso seja Distintivo Pista, 2 pontos caso seja Trilha 
(Escoteiro)/Escalada (Sênior), 3 pontos caso seja Rumo (Escoteiro)/Conquista 
(Sênior), 4 pontos caso seja Travessia (Escoteiro)/Azimute (Sênior), mais 1 ponto 
extra para cada Insígnia que possua (Modalidade ou Interesse Especial), mais 1 
ponto extra para cada Distintivo Máximo que possua (Cruzeiro do Sul, Lis de Ouro 
e Escoteiro da Pátria)]; 

• Especialidade (1 ponto para cada especialidade nível 1 que possua, 2 pontos para 
cada especialidade nível 2, e 3 pontos para cada especialidade nível 3); 

• Idade será considerara como critério de desempate (o candidato mais velho será 
priorizado por possuir maior experiência para viajar desacompanhado); 

Segunda etapa   

 O candidato selecionado será entrevistado por membros da ENRI para que 
tenha seu nível de inglês atestado. Com base na entrevista e na documentação envia-
da por cada candidato, o Coordenador do Processo de Seleção fará a indicação do 
representante brasileiro ao 14º Jamboree Nacional Escoteiro da Coréia do Sul via Op-
eração Daegu. Essa entrevista poderá ser realizada ao vivo ou, na impossibilidade, via 
skype ou telefone. 

 A DEN, dentro de suas atribuições, nomeará o representante brasileiro ao 23º 
Jamboree Mundial Escoteiro via Operação Daegu. 

Resultado  

 O resultado será publicado a partir do dia 27 de junho de 2016, pelos mesmos 
canais por onde este processo fora antes divulgado. 
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 Espera-se enviar um jovem brasileiro que represente a diversidade e capaci-
dade 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 
atividade de grande porte em todos os níveis. 

Fase III - Representação 

 O 14º Jamboree Nacional Escoteiro da Coréia do Sul acontecerá entre os dias 
os dias 3 e 9 de agosto de 2016 na cidade de Daegu, na Coréia do Sul.
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