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Mundial de Jovens 

       

                                                                                              
                            -se de um evento que f                                                       
                       -                                                                                 
no Escotismo e na sociedade.      

                                                                                                       
                                          o F                                                 
                                                                                                              

  13˚                                                        07 e 10 de agosto de 2017 na cidade de Gabala, 
situada a 220 Km de Baku, capital do Azerbaijão.      

A 41ª                                                            14 e 18 de agosto de 2017 no Heydar 
Aliyev Center, em Baku, Azerbaijão.  

     

                                               

                                                         13˚                  05 jovens, sendo 02 
delegados e 03 observadores com idade superior a 18 e inferior a 26 anos ,                                
                                                                                                     1  
                                 

     

Despesas de passagens/alimentação/hospedagem 

                                                                                                      
eventos oficiais, taxa dos Escoteiros do Brasil, seguro de viagem e passagens).   

A inscrição de delegados e obs                                                                           
                               

-                                                     

-                                                                          

-                                                                  

-                                 

-                                                                

- Atividades sociais; 

 

      

https://en.wikipedia.org/wiki/Heydar_Aliyev_Center
https://en.wikipedia.org/wiki/Heydar_Aliyev_Center
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Para inscrição, os jovens escolhidos para representar o Brasil deverão realizar  o preenchimento da Ficha de 
Inscrição disponível no evento da Conferência Mundial, e enviá-la par ao e-mail internacional@escoteiros.org.br 
até o dia 30 de maio.

   
       

 Para representação dos Escoteiros do Brasil pede-se que os membros da delegação para o Fórum e 
Conferência utilize o vestuário escoteiro e o lenço nacional.     

Valores para inscriçã o do Fórum e Conferência Mundial :  R$ 2.346,15 

 

Seleção dos representantes 

O processo de seleçao tem por objetivo escolher os  cinco jovens brasileiros que representarao os 
Escoteiros do Brasil no 13˚ Fo rum Mundial de Jovens e adotara  as seguintes premissas:  
  

 soa sodaicossa snevoj ed lev́ıssop oremún roiam mu a odajarocne e odagluvid ajes ossecorp etse euQ .A
Escoteiros do Brasil;      

B. Que este processo seja democratico, com a indicaçao dos nossos representantes juvenis de forma etica e 
transparente, com a con�irmaçao do Comissario Internacional, CAN e DEN;     

C. Que este processo valorize os jovens que ja  estejam dedicados, envolvidos ou ligados a  Rede Nacional de 
.oãsulcxe ed amrof amu enrot es ossi euq mes sam ,sered́ıL snevoJ      

 

FASE I - PROCESSO      

Cabera a  Equipe Nacional de Relaço es Internacionais (ENRI), na responsabilidade atribuıda a  Fernanda 
Vogt e Patrícia Diniz coordenarem  a seleçao, apoiada pela Comissaria Internacional Adjunta Fernanda 
Soares , e ao Nu cleo Nacional, a  DEN e a  ENRI participar, apoiar e acompanhar este processo. Espera-se, 
com isso, selecionar aqueles que possam representar legitimamente e com qualidade os Escoteiros do 
Brasil.   

 ed odóırep oN 21 de abril a 10 de maio  de 2017 , este Processo de Seleçao sera  divulgado por meios 
formais e informais, tais como: 

Informativo Sempre Alerta, site dos Escoteiros do Brasil, grupo de e-mails da Rede Nacional de Jovens 
e ed satsil ,sered́ıL -mails das comisso es nacionais de Programa, Gestao e Relaço es Internacionais, bem 

como nos per�is e paginas o�iciais da instituiçao nas redes sociais Twitter e Facebook. 

As Regio es Escoteiras, os Nu cleos Regionais e os associados dos Escoteiros do Brasil serao encorajados a 
tambem divulgar este processo por meio de seus pro prios mecanismos.  

Fase II - SELEÇÃO  

O Comite de Seleçao, escolhidos de comum acordo entre Nu cleo Nacional e ENRI, será formado por 06 
pessoas, sendo: 01 membro ou ex- membro da Rede Nacional de Jovens Líderes, 02 membros do  lev́ın
nacional dos Escoteiros do Brasil, 02 membro ou ex-membros da area de programa e 01 membro ou ex-

.laidnum lev́ın od sorbmem  
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Candidaturas 

                                                                                          1               
                ia 07 de agosto       1                                                       

                                             1      1                                      1                   
          ;       

                                                                        10 de maio de 2017, 
impreterivelmente, e;      

                                  e/ou francês; espanhol é um diferencial.    
  

                                                                                                     
nos seguintes aspectos:      

                                                                   

                                                                         - Preparativos;  

                                                  V - Resultados; 

                                                                                                     
                                                                   

                                                                                                         
                                                                                                    
                                       internacional@escoteiros.org.br.  

     

 

A seleção 

Primeira Etapa 

Tão logo o prazo para o envio das candidaturas se encerre (10 de maio de 2017), as coordenadoras 
enviarão as fichas aos membros do Comit                                                              
                                                                                                            
                                                                                                  13˚ 
                                                                                                      
mundial. 

Estes emitirão se                                              -                                 
                                                                                                      
                                                                                                      
                           1 – Candidato 08, 2 – Candidato 04, e assim por diante.    
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        1                                                                                            
                                                                                                       
                                                                                                    
                                                                                   

      

Segunda etapa 

Est                                                                                                      
                                                                                                          
                                                       13˚                                             
                                                                                 

                                                                                                             
                                                                       13˚                           

Resultado     

O resultado (ordem dos escolhi                                                                    20 de 
maio      1                                                                                         
                                                   

Espera-se enviar jovens brasil                                                                             
                                                                                                           
                                                                                                             
                                                                                        

Não                                                                                                     
                                                                              -                                  
estabelecidas neste processo. 

    

   

         –            

N                      1                                                                        
selecion                                                                                           

     

           

                                                                                                          
                                         a. 
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representantes, o                           convidados. O                                                 
                                                                                                        
                                         -existentes.     

Ess                                                                                                          
leituras re                                                                         presenciais              
eventos. 

      

FASE IV - RESULTADOS         

                         13˚                                                                               
responsabilidade em gerar resultados.       

                                                   29 de setembro de 2017                              
                                                                                                               
co                                                                                                              
                                                                    

                                                                         Encontro Nacional de Jovens 
subsequente ao evento em questão.  

 

 

 


