Escoteiros do Brasil
Diretoria Executiva Nacional
Diretoria Nacional de Relações Internacionais
EDITAL DE SELEÇÃO PARA REPRESENTANTES DOS ESCOTEIROS DO
BRASIL NO VI TREINAMENTO INTERAMERICANO DE LIDERANÇAS (ILT)
O ILT
Ocorrido anualmente, o Treinamento Interamericano de Lideranças (ILT) consiste em
um encontro internacional de capacitação, oferecido pela Região Escoteira
Interamericana, a jovens pioneiros, escotistas ou dirigentes de vários países da
Região Interamericana e outras, envolvidos no escotismo em nível local ou regional,
buscando aprimorar suas capacidades de liderança e envolvimento em projetos
escoteiros de impacto social em suas respectivas Organizações e países.
Assim sendo, os Escoteiros do Brasil podem indicar dois jovens representantes, do
sexo feminino e masculino, que tenham interesse em replicar seus conhecimentos
adquiridos em nível nacional, regional ou local
DATA E LOCAL
O VI ILT acontecerá em Quito, capital do Equador, do dia 29 de dezembro de 2018 a
4 de janeiro de 2019.
Sobre o Equador:
- Não é necessário visto de turista para brasileiros;
- A língua oficial do Equador é o Espanhol;
- A moeda oficial do Equador é o Dólar Americano;
CUSTOS
A taxa de participação para cada participante escolhido é de 250,00 USD, cobrindo
toda alimentação e programa durante o evento. Os Mensageiros da Paz e a
Fundação United States Funding for International Scouting (USFIS) cobrirão as
despesas referentes ao transporte aéreo de ida e volta dos participantes.
PERFIL DOS PARTICIPANTES
Os Escoteiros do Brasil buscam jovens entre 18 e 25 anos que desejam aumentar o
impacto da sua contribuição na instituição e se interessem pelo intercâmbio cultural e
intelectual. O objetivo é possibilitar jovens lideranças a ampliar o seu horizonte de
possibilidades de atuação no Movimento Escoteiro.
Para isso, é interessante que o(a) candidato(a) desempenhe papel de liderança
relevante na sua Unidade Escoteira Local e/ou região escoteira.
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A expectativa dos Escoteiros do Brasil é de encontrar jovens proativos, criativos, com
capacidade de diálogo e que entendam o valor da diversidade para o êxito de
grandes projetos.
Entendendo o ILT como uma oportunidade de aprimoramento das habilidades de
gestão de projetos e liderança, os Escoteiros do Brasil buscam candidatos com
potencialidades ainda em desenvolvimento. Desta forma o aprendizado concebido
representará de fato o crescimento pessoal para os participantes.

COMPROMISSO
O ILT proporcionará o desenvolvimento das capacidades de liderança e gestão de
projetos dos jovens, sobretudo, estes terão uma visão ampla do funcionamento da
Região Escoteira Interamericana e das dinâmicas políticas e institucionais do
Movimento Escoteiro em nível mundial. É fundamental que o(a) participante deseje
contribuir para o crescimento e melhoria dos trabalhos dos Escoteiros do Brasil após
o ILT. Esta contribuição acontecerá através de convites para integrar-se a projetos e
equipes em nível regional ou nacional.
REQUISITOS








Ter entre 18 e 25 anos durante o ILT;
Desempenhar papel de liderança;
Capacidades comunicativas;
Desejar contribuir para os Escoteiros do Brasil em equipes e projetos;
Inglês intermediário a avançado (O ILT é ministrado em língua inglesa);
Leitura e conhecimento do Planejamento Estratégico dos Escoteiros do Brasil;
Possuir seguro médico válido durante o evento, além de certificação de vacina
contra febre amarela.

Entende-se como nível intermediário o possuidor da capacidade de compreender as
ideias principais em textos sobre assuntos concretos e abstratos, incluindo
discussões técnicas na sua área de especialidade. E ter a capacidade de se
comunicar com certo grau de espontaneidade e de à-vontade com falantes nativos,
sem que haja tensão em nenhuma das partes, conseguindo se expressar sem
dificuldade sobre qualquer tema.
O conhecimento da língua espanhola é desejável, uma vez que será a língua falada
pela maior parte dos participantes. O conhecimento de espanhol não é eliminatório.
APLICAÇÃO
Para concorrer a uma das vagas do Brasil no ILT, o(a) candidato(a) deverá enviar
para internacional@escoteiros.org.br até o dia 10/09/2018:
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a) Um currículo profissional e escoteiro;
b) Uma carta de motivação em inglês;
c) Uma proposta de projeto que contribua na implementação dos objetivos do
Planejamento Estratégico dos Escoteiros do Brasil;
d) Um vídeo em inglês ou espanhol apresentando este projeto;
Os critérios de avaliação serão:




Proficiência na escrita em língua inglesa;
Capacidade de articulação das ideias apresentadas;
Compatibilidade da experiência possuída com as oportunidades de
crescimento oferecidas pelo ILT;
A avaliação dos candidatos será realizada pela Equipe Nacional de Relações
Internacionais, que deverá enviar resposta e resultados para os candidatos até
16/09/2018. Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas pelo mesmo endereço de email, com o assunto “Processo Seletivo - ILT”.

Marcos Carvalho
Diretor de Relações Internacionais
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