Processo de seleção de jovens para a Operação de
Solidariedade Novo Mundo
(Jamboree Mundial Escoteiro EUA 2019)

Fevereiro de 2019

INTRODUÇÃO

A cada quatro anos, escoteiros de todas as partes do mundo reúnem-se para
vivenciar uma grande aventura. Organizado pela primeira vem em 1920 por BadenPowell afim de promover a fraternidade mundial, o Jamboree Mundial Escoteiro já
oportunizou que meninos e meninas com idades entre 14 a 17 anos, de 150 países
diferente, se conhecessem, cruzando fronteiras geográficas, fronteiras religiosas e
culturais.
Entre 22 de julho a 2 de agosto será a vez dos Estados Unidos receberem esse
grande evento mundial. Escoteiros do mundo todo se reunirão no Campo Escola
Escoteiro e na Reserva Nacional Família Bechtel em West Virginia, para o 24º
Jamboree Mundial Escoteiro. Esse evento único, é o resultado de um trabalho coletivo
dos Escoteiros do Canadá (Scouts Canada), Escoteiros do México (Asociación de
Scouts de México) e dos Escoteiros dos Estados Unidos (Boy Scouts of America).
Os três países se preparam para dar as boas vindas aos irmãos escoteiros e
para vivenciarem o tema de 2019, “Descobrir um novo Mundo”, que remete às novas
aventuras, culturas e amizades que serão compartilhadas pelos escoteiros vindos de
todas as partes do mundo durante os 12 dias de evento.
Assim como em eventos anteriores, a Organização Mundial do Movimento
Escoteiro através da Região Interamericana, lança a Operação de Solidariedade Novo
Mundo, que vem oferecer uma experiência única a fim de concretizar o sentimento de
fraternidade e unidade do Movimento Escoteiro mundial. Para o 24º Jamboree
Mundial Escoteiro, os Escoteiros do Brasil receberão apoio da Operação de
Solidariedade Novo Mundo, que fornecerá bolsas integrais para dois escoteiros, que
de outra forma não seriam capazes de participar do evento, devido à falta de recursos
financeiros.

A Operação de Solidariedade Novo Mundo
Para a Organização Mundial do Movimento Escoteiro é importante contar com a
maior e melhor representação possível de jovens em seu maior evento, o Jamboree
Mundial.
Essa Operação é definida e restringida pelas regras estabelecidas pela Região
Escoteira Interamericana. A Operação Novo Mundo beneficiará dois jovens, um de
cada gênero. Cada jovem selecionado receberá uma bolsa que agrega os seguintes
benefícios:


Inscrição no 24º Jamboree Mundial (até o valor de seiscentos e trinta e oito
dólares)



Passagem aérea (até o valor de dois mil dólares)



Ajuda de custo para o passaporte e o visto (até o valor de cento e sessenta
dólares)



Seguro saúde básico para os Estados Unidos



Auxílio em equipamentos para acampamento (até o valor de cem dólares)



Auxílio geral de 50 dólares

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA OS REPRESENTANTES BRASILEIROS
Estimulados pela possibilidade de enviar dois jovens representantes brasileiros
ao 24º Jamboree Mundial Escoteiro e obedecendo os parâmetros democráticos
praticados pelos Escoteiros do Brasil para seleção de representantes juvenis, a
instituição adotará as seguintes premissas:
A. Que este processo seja divulgado e encorajado a um maior número possível de
jovens associados aos Escoteiros do Brasil.

B. Que este processo seja democrático, com a indicação de nossos representantes
juvenis de forma ética e transparente, com a anuência do Comissário
Internacional, CAN e DEN.
C. Cumprimento de todas as fases estabelecidas neste edital.

FASE I - OFICIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Oficialização
Segundo o estatuto da UEB, em seus artigos 17, parágrafo XVIII, e 19,
parágrafo 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.
Entendendo a necessidade de um processo democrático de escolha dos jovens
representantes, os Escoteiros do Brasil por meio desse edital, espera selecionar
aqueles que possam representar legitimamente e com qualidade os Escoteiros do
Brasil em oportunidades de protagonismo juvenil.

Divulgação
No período de 1 a 17 de março de 2019, este processo de seleção será
divulgado ao maior número de jovens membros da União dos Escoteiros do Brasil, por
meios formais e informais, tais como e-mail marketing, site dos Escoteiros do Brasil e
perfis e páginas oficiais da instituição nas redes sociais.
As Regiões Escoteiras, Núcleos Regionais de Jovens Líderes e associados da
organização, serão encorajados, também, a divulgar este processo por meio de seus
próprios mecanismos de comunicação.

FASE II – SELEÇÃO

Comitê de Seleção
O Comitê de Seleção será composto por três profissionais escoteiros, sendo
eles: André Bueno, Thaís Costelli e Ana Maria Alves de Farias.
Caberá ao Comissário Internacional assessorar o comitê e verificar o
cumprimento dos requisitos e exigências. Os membros do comitê não poderão ser
candidatos, assim como não poderão ter parentes seus em até 3º grau participando
desta seleção. Também será vetada a participação no processo de seleção de
integrantes de Unidade Escoteira Local na qual atuem como voluntário.

Observação: Em caso de indisponibilidade de um dos membros do Comitê de Seleção,
será escolhido um membro do Escritório Nacional que não possua vínculos voluntários
com nenhuma Unidade Escoteira Local. A nova escolha será publicada de forma
extraordinária no site da União dos Escoteiros do Brasil.

Candidaturas
Poderão se candidatar às vagas os membros juvenis nascidos entre 22 de julho
de 2001 e 21 de julho de 2005 e que se enquadrem nos seguintes requisitos:


Estar devidamente registrado na União dos Escoteiros do Brasil no ano de 2019



Ter o registro na categoria isento nos anos de 2018 e 2019



Em caso de não possuir registro isento, o associado que se enquadre nas
mesmas condições de isento conforme estabelecido na Resolução 07/2018,
deverá apresentar como anexo dos documentos desta candidatura:
 Documento oficial de identificação com foto dos pais ou responsáveis.

 Cópia do Holerite/Contracheque atualizado ou dos pais ou responsáveis ou,
na sua inexistência, formulário Socioeconômico assinado pelo solicitante e
avalizado pelo Diretor Presidente da UEL, conforme modelo em anexo.
 Cópia do Benefício de Assistência Social dos pais ou responsáveis
atualizado, para fins de comprovação perante aos órgãos públicos
fiscalizadores (mediante a apresentação da declaração da Prefeitura ou
último extrato bancário com o depósito do benefício).
Importante: Os documentos enviados poderão ser verificados junto a Unidade
Escoteira Local, Região Escoteira do candidato bem como os órgãos públicos de
fiscalização e controle.


Enviar a ficha de candidatura, devidamente preenchida, até o dia 17 de março
de 2019



Enviar a Carta de Recomendação redigida pelo Diretor Presidente de sua
Unidade Escoteira Local.

Será um diferencial:


Ter conquistado um distintivo especial (Escoteiro da Pátria, Lis de Ouro e/ou
Cruzeiro do Sul)



Ter conhecimentos de Inglês



Ter passaporte e visto americano

São critérios de seleção:


A capacidade dos candidatos em organizar ideias, soluções e conhecimentos
com criatividade;



A capacidade de autorreflexão;



A responsabilidade e comprometimento inerente à participação no 24º
Jamboree Mundial Escoteiro;



E, a motivação e a possibilidade de enriquecimento do candidato e do
Escotismo brasileiro e mundial.

Os candidatos, no momento do envio de sua postulação, deverão ainda firmar o
Termo de Compromisso e concordar com as disposições gerais deste Processo de
Seleção. Assim como, os responsáveis legais dos jovens selecionados devem assinar o
termo autorizando o uso de imagem.

Condições
O candidato deverá estar ciente que é de sua responsabilidade garantir que o
passaporte (caso não o tenha) e o visto americano estejam de acordo ao menos um
mês antes do embarque. Caso o visto seja negado pela embaixada americana, o
jovem será desclassificado e o próximo na lista de selecionados será nomeado
representante dos Escoteiros do Brasil na Operação Novo Munido.
Os contemplados deverão providenciar o passaporte e o visto americano até a
data de 20 de maio, sendo de responsabilidade da UEB custear as despesas até o
consulado mais próximo dentro do valor pré-estabelecido pela bolsa. Desta forma a
União dos Escoteiros do Brasil, por meio do seu Escritório Nacional, se disponibilizará
para auxiliar de todas as formas possíveis os jovens selecionados.

IMPORTANTE: Todos os documentos solicitados, assim como toda comunicação,
devem ser realizadas através do e-mail selecao@escoteiros.org.br.

A seleção
Espera-se enviar jovens brasileiros, que representem a diversidade e
capacidade da juventude brasileira e dos Escoteiros do Brasil. Todos os candidatos
serão respeitados e valorizados em suas qualidades e experiência.
Primeira etapa - Candidatura
Durante o processo de divulgação e inscrição, de 1 a 17 de março de 2019,
estará aberto o processo de recebimento das candidaturas. A ficha em anexo deverá
ser enviada para o e-mail selecao@escoteiros.org.br.
O Comitê de Seleção receberá apenas as Fichas de Candidatura, sem
identificação do candidato, e farão as escolhas considerando os critérios informados.
Segunda etapa – Avaliação dos candidatos
Os membros do Comitê darão seu parecer individualmente, sem poder
comunicar-se sobre a seleção com os demais membros, os candidatos, ou terceiros,
durante todo o período da seleção. O comitê enviará as fichas de candidatura com
seus pareceres conforme pontuação e peso estabelecidos na ficha de candidatura.
Os pontos serão somados por candidato conforme pareceres do Comitê. Após a
contagem de pontos, será gerada uma lista por gênero e os primeiros colocados serão
selecionados como representantes da União dos Escoteiros do Brasil no 24º Jamboree
Mundial Escoteiro.
Será considerado como critério de desempate o jovem que tiver conquistado
distintivos especiais. Posteriores desempates serão definidos pelo critério de maior
tempo de associação.
Terceira etapa – Divulgação do resultado
A equipe do Escritório Nacional fará a apuração dos pontos que cada candidato
recebeu pela Comissão de Seleção e divulgará no site dos Escoteiros do Brasil o

resultado final, com a escolha dos dois representantes brasileiros na Operação Novo
Mundo.
Após a divulgação, o Escritório Nacional entrará em contato com os dois jovens
selecionados para dar continuidade e o acompanhamento necessário para a
participação destes para o 24º Jamboree Mundial.

FASE III – REPRESENTAÇÃO
O 24º Jamboree Mundial Escoteiro acontecerá entre os dias 22 de julho a 2 de
agosto de 2019, no Campo Escola Escoteiro e Reserva Nacional Família Bechtel, em
West Virginia/Estados Unidos da América.

CRONOGRAMA
DATA

ETAPA

1 a 17 de março

Divulgação do edital

1 a 17 de março

Envio das candidaturas

18 de março

Envio das fichas de candidatura ao Comitê de Seleção

25 de março

Envio por parte do Comitê de Seleção da lista de seleção dos
candidatos.

26 de março

Computação dos pontos

27 de março

Divulgação do resultado

David Marcial Ortolan
Secretário-Geral

Marcos Carvalho
Comissário Internacional

