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Escoteiros do Brasil 
Diretoria Executiva Nacional 

Diretoria Nacional de Relações Internacionais 
 
EDITAL DE SELEÇÃO PARA REPRESENTANTE DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 

NO III INTERNATIONAL PEACE CAMP 
 
O EVENTO 
 

A Associação Escoteira da Arábia Saudita realizará a terceira edição do 
Acampamento Internacional da Paz (International Peace Camp). O evento consiste 
em um encontro internacional para pioneiros (rovers) de todo o mundo envolvidos em 
projetos da iniciativa Mensageiros da Paz (MoP) na área ambiental, promovendo um 
intercâmbio cultural de ideias, práticas e experiências, além de diálogos relacionados 
ao desenvolvimento da paz em diversos níveis. 
 
DATA E LOCAL 
 
 O evento acontecerá em Riade, capital da Arábia Saudita, do dia 6 ao dia 14 
de fevereiro de 2019, (incluindo dias de chegada e partida). 
 
PARTICIPAÇÃO 
 

Conforme especificações da organização do evento, este é destinado a jovens 
homens entre 18 e 21 anos de idade que trabalhem ou tenham trabalhado em algum 
projeto MoP na área de meio-ambiente. Assim sendo, a Associação Escoteira da 
Arábia Saudita providenciará a um jovem selecionado passagens aéreas, visto de 
entrada no país, acomodação, alimentação e transporte durante o evento. 
 
Sobre a Arábia Saudita 
 
O Reino da Arábia Saudita se situa no Oriente Médio e é o maior país da Península 
Arábica. O país tem como forma de governo uma monarquia absolutista islâmica, 
tendo o islamismo como religião oficial. Sua língua oficial é o árabe e sua moeda local 
o rial saudita.  
 
REQUISITOS E PERFIL 
 
 Os Escoteiros do Brasil podem selecionar  um jovem pioneiro  para participar 
do evento. O associado que tiver interesse em representar os Escoteiros do Brasil  no 
evento deve estar de acordo com os requisitos a seguir: 
 

• Ter entre 18 e 21 anos de idade; 
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• Ser do sexo masculino; 
• Ter um projeto MoP na área ambiental cadastrado na plataforma scout.org; 
• Possuir fluência em inglês; 
• Possuir passaporte válido; 
• Possuir seguro médico válido durante o evento; 
• Estar de acordo em obedecer as regras do evento e principalmente as leis da 

Arábia Saudita, sob o risco de assumir qualquer possível consequência em 
relação ao descumprimento da legislação saudita. 

• Compartilhar posteriormente sua experiência aos Escoteiros do Brasil por meio 
de relatório e demais canais a serem definidos.  

 
APLICAÇÃO 
 

Para concorrer à vaga dos Escoteiros do Brasil no evento, o candidato deverá 
enviar os seguintes arquivos para internacional@escoteiros.org.br até o dia 
26/11/2018: 
 

a. Um currículo profissional e escoteiro; 
b. Uma breve carta de motivação em inglês; 
c. Um resumo de seu projeto ambiental com seu link cadastrado na 
plataforma scout.org; 
d. Um vídeo em inglês apresentando seu projeto MoP. 

 
Os critérios de avaliação serão: 
 

• Proficiência oral e escrita em língua inglesa; 
• Capacidade de articulação das ideias apresentadas; 
• Relevância do projeto ambiental e cadastro na plataforma scout.org 
• Ter entre 18 e 21 anos de idade e estar registrado como Pioneiro. 

 

A avaliação dos candidatos será realizada pela Equipe Nacional de Relações 
Internacionais, que deverá publicar o resultado até 30/11/2018. 
 


