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Diretoria Nacional de Relações Internacionais 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA REPRESENTAR A CICE   
 

CICE – Conferência Internacional Católica do Escotismo  
É um órgão internacional autônomo comprometido em promover e apoiar 
associações de escoteiros católicos e ser um elo entre o movimento Escoteiro e a 
Igreja Católica. Sua sede está localizada em Roma, Itália. 
 

A CICE está selecionando um representante entre 18 e 26 anos, para participar do 
Fórum Internacional da Juventude, organizado pelo Vaticano. 
 

DATA E LOCAL 
19 a 22 de junho de 2019 na Cidade do Vaticano. (Entrada pelo aeroporto de Roma, 
Itália). 
 

CUSTOS 
 

A passagem até Roma tem que ser paga pelo participante. 
A alimentação e o alojamento serão providenciados pelo organizador.  
 

PERFIL DOS PARTICIPANTES 
 

A CICE busca um representante jovem, de ambos os sexos, entre 18 e 25 anos que: 
 
- católico 
- tenha conhecimento da situação espiritual dos jovens no Movimento Escoteiro; 
- tenha compromisso com o Movimento Escoteiro e participe de um ministério ou 

pastoral juvenil católico em nível diocesano (local) ou nacional; 
- ser fluente em pelo menos um dos idiomas oficiais do evento: inglês, italiano, 

espanhol ou francês. 
- tenha capacidade de participar do desenvolvimento de um projeto; 
- seja capaz de transmitir aos demais participantes do Movimento Escoteiro sua 

experiência no evento. 
- a responsabilidade da indicação será da Capelania Nacional dos Escoteiros do 

Brasil.  
  
O/A candidato/a selecionado irá concorrer com outros indicados por diferentes 
Associações Escoteiras do Mundo para ser o representante do Movimento Escoteiro 
no Fórum internacional da juventude. 
 

Os critérios de avaliação serão: 
 

 Atender os requisitos do Perfil do Participante; 
 Capacidade de se comunicar no idioma escolhido; 
 Capacidade de articulação das ideias apresentadas; 
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A avaliação dos candidatos será realizada pela Equipe Nacional de Relações 
Internacionais, que deverá enviar resposta e resultados para a CICE até 15/04/2019.  
Inscrições até 10 de abril de 2019.  
 
Enviar e-mail com informações de como entrar em contato para o e-mail 
internacional@escoteiros.org.br. Entraremos em contato.  
 

Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas pelo mesmo endereço de e-mail, com o 
assunto “Processo Seletivo - CICE”. 
 

 

Escoteiramente, 

 

 
 
 
 
 

Marcos Carvalho 
Comissário Internacional 
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