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Processo de seleção e preparação dos representantes 

Brasileiros para o 5º Treinamento Interamericano de Liderança 

 

Introdução  

 

O Treinamento Interamericano de Liderança (Interamerican Leadership Training - ILT) chega a sua 5ª 

edição com muitas histórias de sucesso para contar! O ILT tem ganhado destaque ao redor do mundo 

e atraído interesse de outras Regiões Escoteiras. Tem se mostrado um programa bem-sucedido 

principalmente pela participação de jovens engajados e ativos ao longo de suas edições.  

  

A 5º edição do ILT acontecerá entre os dias 28 de dezembro de 2017 e 3 de janeiro de 2018, no 

Equador, na cidade de Quito.  

 

Nossa instituição é mundialmente conhecida pela característica de formar líderes. O líder é alguém que 

precisa se conhecer, descobrindo e potencializando sua liderança através de habilidades e 

competências desenvolvidas durante suas experiências de vida.  

 

O treinamento pretende capacitar os jovens participantes em tais práticas e fomentar sua participação 

ativa em suas Organizações Escoteiras Nacionais (NSOs). A partir de temáticas como solução de 

conflitos, comunicação efetiva, ética, desenvolvimento de grupo e valores escoteiros, os participantes 

poderão potencializar suas habilidades de liderança, integrando também uma rede de troca e 

aprendizado para o compartilhamento de conhecimentos, experiências e realidades de cada país. 

 

Ainda mais, esse evento permite o envolvimento com o projeto Mensageiros da Paz, do qual o 

participante voltará como formador após desenvolver projetos interamericanos conjuntamente a 

representantes de outros países. 

 

Os Escoteiros do Brasil, com o intuito de incentivar cada vez mais a participação juvenil direta em suas 

estruturas, objetiva a formação e o aprimoramento das capacidades de liderança juvenil e pretendem 

trabalhar com os jovens participantes para instigar e assegurar um impactante envolvimento de nossos 

representantes no evento e na instituição.  

 

Processo de seleção para os representantes brasileiros  

 

A delegação brasileira conta com duas vagas, que serão destinadas a jovens brasileiros, respeitando 

obrigatoriamente um balanço de gênero (um jovem e uma jovem). Estimulada pela possibilidade de 

enviar representantes para o Treinamento Interamericano de Liderança e obedecendo estes 

parâmetros democráticos para escolher os representantes juvenis dos Escoteiros do Brasil, a 

instituição se utiliza do presente processo de seleção para destinar suas duas vagas.  
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Jovens com idade entre 18 e 25 anos na data do evento poderão participar do 5º Treinamento 

Interamericano de Liderança, desde que tenham fluência ao menos intermediária no idioma inglês - 

tendo em vista que os trabalhos serão desenvolvidos neste idioma - e enviem a Ficha de Candidatura 

e o Termo de Compromisso até a data de 13 de outubro de 2017, impreterivelmente. Conhecimentos 

no idioma espanhol serão considerados um diferencial.  

Custos 

 

Cada participante efetuará o pagamento de uma taxa de US$250,00. Tal taxa incluirá os seguintes 

custos: 

 

 Passagem de ida e volta de qualquer lugar do Brasil até Quito; 

 Deslocamento interno na cidade de Quito; 

 Alimentação completa; 

 Hospedagem; 

 Curso de Liderança. 

 

 

O participante deverá arcar com os custos dos procedimentos necessários para realizar uma viagem 

internacional, tais como obtenção de passaporte, vacinação e outros. 

 

 

Objetivo  

 

Este processo de seleção tem por objetivo escolher os dois representantes brasileiros que participarão 

do 5º Treinamento de Liderança da Região Interamericana, entre os dias 28 de dezembro de 2017 e 

3 de janeiro de 2018, em Quito, Equador.  

 

Este processo de seleção adotará as seguintes premissas:  

 

A. Que este processo seja divulgado e encorajado ao maior número possível de jovens 

associados aos Escoteiros do Brasil;  

B. Que este processo seja democrático, com a indicação dos nossos representantes juvenis de 

forma ética e transparente, com a confirmação do Comissário Internacional, Conselho de 

Administração Nacional e Diretoria Executiva Nacional;  

C. Que este processo valorize os jovens que já estejam dedicados, envolvidos ou ligados à Rede 

Nacional de Jovens Líderes, mas sem que isso se torne uma forma de exclusão, a fim de que 

ocorra real ampliação de participação juvenil. 

 

FASE I - OFICIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO  
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Oficialização  

 

Segundo o estatuto da União dos Escoteiros do Brasil, em seus artigos 17, parágrafo XVII, e 19, 

parágrafo V, é uma atribuição do Conselho de Administração Nacional e da Diretoria Executiva 

Nacional proceder com a indicação dos representantes brasileiros em eventos internacionais.  

 

Seguindo a tradição consolidada pelos últimos eventos internacionais, de envolver os próprios jovens 

na missão de indicar seus representantes, a Diretoria Executiva Nacional, em comum acordo com a 

Equipe Nacional de Relações Internacionais e o Núcleo Nacional de Jovens Líderes, aprovou este 

processo de seleção. Caberá, portanto, à Equipe Nacional de Relações Internacionais, na 

responsabilidade atribuída a Fernanda Soares, coordenar esta seleção, juntamente com os jovens que 

participaram da última edição do ILT Maria Clara Marotti e Raphael de Taranto, com posterior 

ratificação da Diretoria Executiva Nacional e/ou do Conselho de Administração Nacional e do 

Comissário Internacional, Marcos Carvalho. 

 

Divulgação  

 

No período de 03 a 13 de outubro de 2017, este processo de seleção será divulgado ao maior número 

de associados dos Escoteiros do Brasil, 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 e-

mails de todas as comissões nacionais e das Diretorias Regionais do Brasil, bem como nos perfis e 

páginas oficiais da instituição nas redes sociais Twitter e Facebook.  

As Regiões Escoteiras, Núcleos Regionais e associados serão encorajados também a divulgar este 

processo, por meio de seus próprios mecanismos.  

 

FASE II - SELEÇÃO  

 

Comitê de Seleção  

 

O Comitê de Seleção será composto por três pessoas, escolhidas de comum acordo entre Equipe 

Internacional, Diretoria Executiva Nacional e Núcleo Nacional de Jovens Líderes, e os dois 

participantes da última edição do evento, sendo elas:  Carmen Barreira, Diretora Nacional de Métodos 

Educativos; Carlos Frederico dos Santos, Diretor Adjunto de Relações Institucionais e Mariana de 

Marchi, do Núcleo Nacional de Jovens Lideres. 

 

Caberá à coordenação deste processo de seleção assessorar o Comitê e verificar o cumprimento dos 

requisitos e exigências. O coordenador do processo e os membros do Comitê, da mesma forma, não 

poderão ser candidatos, bem como ter parentes seus como candidatos. Também não poderão se 

candidatar funcionários do Escritório Nacional e membros do Conselho de Administração Nacional ou 

Diretoria Executiva Nacional.  
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O coordenador do processo atuará como secretário do processo, diligenciando junto ao Escritório 

Nacional para fins de verificação de registro e outros.  

 

A Seleção  

 

Primeira Etapa  

 

Tão logo o prazo para o envio das candidaturas se encerre (13 de outubro de 2017), a coordenação 

enviará as fichas dos candidatos aos membros do Comitê de Seleção, os quais deverão dar seu 

parecer entre até o dia 16 de outubro de 2017. Os membros do Comitê de Seleção receberão apenas 

as Fichas de Candidatura, sem identificação do candidato, e farão a escolha considerando as 

premissas deste processo, a responsabilidade inerente à participação no 5º Treinamento 

Interamericano de Liderança e a possibilidade de enriquecimento do candidato e do Escotismo 

Brasileiro, Interamericano e Mundial.  

 

Os membros do Comitê darão à coordenação do processo o seu parecer individualmente sobre as 

questões dissertativa e sobre o histórico escoteiro, sem poder comunicar-se com os demais membros, 

com os candidatos ou terceiros, durante o período da seleção. Quaisquer dúvidas deverão ser sanadas 

com a coordenação do processo. O parecer deverá ser dado na forma de uma lista de nomes, em 

ordem de preferência. Por exemplo: 1 – Candidato 08, 2 – Candidato 04, e assim por diante.  

 

Para se apurar o resultado, cada candidato citado receberá uma pontuação decrescente. Por exemplo: 

o número 1 recebe dez pontos, o número 2 recebe oito pontos, e assim por diante. Será feita a mesma 

contagem em cada lista e os pontos serão somados, para definir a ordem de classificação da parte 

dissertava e sobre o histórico escoteiro. Após esse momento, as listas de classificação de ambas as 

partes serão somadas, definindo os primeiros colocados de cada gênero no processo. Em caso de 

empate, será realizada uma entrevista com cada um dos candidatos em tal situação e, em último caso, 

o desempate se dará em prioridade ao candidato mais jovem. 

 

Segunda Etapa  

 

Os candidatos melhores classificados terão seus vídeos analisados por membros da Equipe Nacional 

de Relações Internacionais somente para confirmação do conhecimento de línguas. Com base nos 

vídeos e na decisão do Comitê de Seleção, a coordenação do processo de seleção fará a indicação 

dos dois representantes brasileiros ao 5º Treinamento Interamericano de Liderança, respeitando o 

balanço de gênero da delegação. Caso a coordenação do processo de seleção ache necessário, 

poderão ser realizadas entrevistas ao vivo ou, na impossibilidade, via Skype ou telefone, para melhor 

compreensão do conhecimento de línguas dos candidatos. Os demais classificados serão então 

considerados suplentes, caracterizando assim a lista de espera.  
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A Diretoria Executiva Nacional, dentro de suas atribuições, nomeará os representantes brasileiros ao 

5º Treinamento Interamericano de Liderança.  

 

Resultado  

 

O resultado (ordem dos escolhidos, sem a pontuação discriminada) será publicado a partir do dia 18 de 

outubro de 2017, pelos mesmos canais por onde este processo fora antes divulgado, e os candidatos 

classificados como suplentes receberão em até quinze dias, da coordenação do processo de seleção, 

um feedback sobre o conteúdo de suas Fichas de Candidaturas. 

  

Espera-se enviar jovens brasileiros que representem a diversidade e a capacidade da juventude 

brasileira e dos Escoteiros do Brasil. Todos os candidatos serão respeitados e valorizados em 

suas qualidades, não se levando em conta apenas a experiência, mas também a possibilidade 

de dar oportunidade a quem nunca participou de alguma representação internacional juvenil.  

 

Não será exigido dos candidatos que “saibam tudo”, pois haverá, justamente, uma capacitação aos 

selecionados. A única obrigatoriedade será, é claro, o cumprimento dos pré-requisitos, acordos e 

exigências estabelecidos neste processo. 

 

 

  

Fase III - Preparação  

 

No mês de novembro de 2017 começarão os preparativos para viabilizar a participação dos jovens 

selecionados. Leituras definidas pelos responsáveis pela preparação serão indicadas.  

 

Suplências  

 

Na impossibilidade de um ou mais dos candidatos selecionados em participar, serão chamados, pela 

ordem, aqueles que estão na suplência ou em lista de espera.  

 

Capacitação  

 

Também neste mesmo período, será desenvolvido com os jovens representantes, sob 

responsabilidade da Equipe Nacional de Relações Internacionais e apoio do Núcleo Nacional e de 

possíveis convidados, um trabalho de capacitação. Seu objetivo é preparar tecnicamente os membros 

da delegação, de forma a complementar os conhecimentos necessários à participação no Treinamento 

Interamericano de liderança e ampliar os conhecimentos pré-existentes. 

 

Esta capacitação se dará pela troca de experiências com os membros da delegação, leituras 

recomendadas e discussões pela internet. Poderão, ainda, ser feitas reuniões prévias ao evento.  
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Fase IV - Representação  

 

O 5º Treinamento Interamericano de Liderança acontecerá entre os dias 28 de dezembro de 2017 e 

3 de janeiro de 2018, no Equador, na cidade de Quito.  

 

Fase V - Resultados  

 

Após a participação no 5º Treinamento Interamericano de Liderança, os jovens representantes 

brasileiros assumirão sua responsabilidade em gerar resultados.  

 

Deverão elaborar, portanto, um relatório completo até o dia 1º de fevereiro de 2018 e disponibilizar 

para a Rede Nacional e os Escoteiros do Brasil documentos e informações úteis obtidas no evento. 

Este relatório deverá conter relatos e avaliações sobre a participação da própria delegação jovem, das 

experiências trazidas das demais delegações, dos temas discutidos e acordos feitos. Tais materiais 

serão publicados nos meios oficiais de comunicação dos Escoteiros do Brasil até o dia 15 de fevereiro 

de 2018. 

 

Esta delegação deverá ainda apresentar esse relatório oficialmente no Fórum Nacional de Jovens 

Líderes de 2018, bem como se comprometer a formatar e desenvolver uma oficina de trabalho junto ao 

24º Congresso Nacional Escoteiro, em Curitiba (PR). Tal oficina será aberta a todos os associados 

inscritos em quaisquer modalidades do evento, como: Congressista, Congressista na categoria Jovem 

Líder, Fórum Nacional de Jovens Líderes e Visitantes. 

 

Marcos Carvalho 

Comissário Internacional 

Escoteiros do Brasil 

 


