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1. Apresentação

O Fórum Mundial de Educação Não Formal é um evento promovido pela Organização Mundial do Movimento 
Escoteiro, em parceria com mais de 30 organizações internacionais, entre organizações de jovens e entidades 
da ONU, que trabalham com educação não formal e desenvolvimento de jovens. Ao longo de três dias, o Fórum 
pretende abordar os desafios conjuntos que o setor enfrenta, buscando criar mais apoio e reconhecimento em 
torno do papel da educação não formal na agenda da educação global. 

A ser realizado de 9 a 11 de dezembro de 2019, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, o Fórum sediará vários eventos 
importantes, incluindo o 3º Congresso Mundial de Educação Escoteira, o Simpósio Global de Educação Não 
Formal e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que estão sendo coorganizados pelo Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e pelo Escritório 
do Secretário Geral da ONU. 

O programa de três dias também foi projetado para engajar organizações membros do Encontro Internacional 
de Coordenação de Organizações Juvenis (ICMYO) e o grupo “Big 6” de organizações juvenis, que inclui a 
Organização Mundial do Movimento Escoteiro (OMME), Associação Mundial de Jovens Guias e Escoteiras 
(WAGGGS), Associação Cristã de Moços (YMCA), Associação Cristã de Moças (YWCA), Federação Internacional 
das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC) e Prêmio Internacional do Duque de Edimburgo. 

O Fórum terá cerca de 400 participantes, incluindo representantes da sociedade civil, agências da ONU e de 
parceiros, acadêmicos, representantes do governo, membros do Movimento Escoteiro e especialistas em 
desenvolvimento da juventude.

2. Participação no evento

O número de participantes brasileiros ao Fórum Mundial de Educação Não Formal é limitado. Objetivando 
o protagonismo juvenil, a Diretoria Executiva Nacional, junto ao Núcleo Nacional de Jovens Líderes, ofertou 
uma das vagas para a participação de um jovem-adulto, do sexo masculino ou feminino, entre 18 e 25 anos, 
registrado nos Escoteiros do Brasil.

O Jovem Líder selecionado também receberá o subsídio para a taxa de inscrição no valor de US$ 250.00 (referente 
à categoria B da OMME). Este valor, além do direito de participação integral no evento, também cobrirá um kit 
composto por garrafa térmica de 400 ml, crachá e sacola ecológica.

3. Perfil do candidato

Com o objetivo de proporcionar um enriquecimento pessoal por meio da participação no evento, assim como 
uma contribuição significativa aos Escoteiros do Brasil, o perfil estabelecido para as candidaturas contempla:

• Possuir entre 18 e 25 anos de idade na data de início do evento;
• Ser associado nos Escoteiros do Brasil, com registro vigente no ano de 2019;
• Comunicar-se em inglês, espanhol ou francês em nível intermediário1 ou superior;
• Possuir experiência em Métodos Educativos – especialmente na aplicação do Programa Educativo – e/

ou experiência em trabalhos acadêmicos cujo tema seja pertinente ou correlato ao evento;
• Potencial contribuição com os Escoteiros do Brasil, em equipes e projetos, nos níveis nacional e regional.

1 Entende-se como nível intermediário a capacidade de compreender as ideias principais em textos sobre assuntos concretos e ab-
stratos, incluindo discussões técnicas na sua área de especialidade. E ter a capacidade de se comunicar com certo grau de esponta-
neidade, bem como sentir-se confortável com falantes nativos, conseguindo se expressar sem dificuldade sobre qualquer tema.
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4. Candidatura

Os interessados em candidatar-se deverão responder, até o dia 26 de outubro de 2019, o formulário intitulado 
“Processo Seletivo – Fórum Mundial de Educação Não Formal”, disponível em: bit.ly/RNJLpsWNFEF

As informações solicitadas no formulário são:
• Currículo escoteiro e profissional (compilados em apenas um documento); (5 pontos)
• Carta de motivação em inglês, espanhol ou francês; (15 pontos)

Além das respostas para as seguintes questões:
• Qual a importância e influência da educação não formal no Brasil? (5 pontos);
• Por que o Escotismo se caracteriza como um movimento de educação não formal? (5 pontos);
• Qual a sua percepção sobre as ferramentas educativas dos Escoteiros do Brasil? (5 pontos);
• Como a participação dos Escoteiro do Brasil pode fomentar a melhoria das ferramentas educativas presentes 

na instituição? (5 pontos);
• Como a Rede Nacional de Jovens Líderes pode contribuir com o desenvolvimento das ferramentas educativas 

dos Escoteiros do Brasil? (5 pontos).

5. Organização do Processo Seletivo

O processo seletivo é coordenado pelo Núcleo Nacional de Jovens Líderes, por meio dos coordenadores Felipe 
Bertoglio e Melissa Wilm. O material submetido pelos candidatos será analisado por um time de avaliadores 
composto por: Bibiana Ayete (RS), Celso Menezes (SC), Lídia Ikuta (SP) e Marcelo de Gregori (RS).

Estes avaliadores foram selecionados com base em suas competências e experiências, relevantes ao tema 
abordado neste processo seletivo. A seleção desse time foi feita buscando diminuir a possibilidade de eventuais 
conflitos de interesses com potenciais candidatos.

Para os fins deste processo de seleção, configuram conflito de interesse:
• Vínculos familiares entre avaliador/coordenador e candidato: cônjuge/companheiro, parente consanguíneo 

ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau;
• Avaliador/coordenador e candidato que possuem relação profissional;
• Avaliador e candidato que participam da mesma Unidade Escoteira Local;
• Avaliador e candidato que integram mesma equipe, órgão ou grupo de trabalho nos Escoteiros do Brasil;
• Avaliador e candidato que possuem relação de assessor pessoal de formação e assessorado.

Atenção: serão desclassificadas eventuais candidaturas de parentes ou cônjuges de integrantes da Direção 
Executiva Nacional, Equipe de Relações Internacionais, Serviço Profissional Escoteiro e Conselho de Administração 
Nacional.

Respeitando o direito associativo de todos os candidatos, caso identificada situação de conflito de interesses, o 
avaliador que estiver impedido irá ser substituído. É responsabilidade mútua do avaliador e do avaliado, uma vez 
que identifique o conflito, apresentá-lo à coordenação do processo. O candidato que possuir uma das relações 
estabelecidas acima deve informá-la através do e-mail: felipe.bertoglio@escoteiros.org.br.

Quaisquer conflitos de interesse identificados após a divulgação dos resultados, resultarão na desclassificação 
do candidato que se encontrar em situação de conflito.

http://bit.ly/RNJLpsWNFEF
http://felipe.bertoglio@escoteiros.org.br
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6. Metodologia de avaliação

As candidaturas serão enviadas aos avaliadores após o fim do período de submissão. Uma vez que o currículo 
dos candidatos será analisado, não serão retiradas as informações de identificação presentes nas candidaturas, 
considerando que a fácil identificação, proveniente da leitura dos documentos de candidatura, inutilizaria o 
procedimento.

Os avaliadores irão atribuir sua pontuação a cada item submetido pelos candidatos – de acordo com a valoração 
estabelecida no item 4 deste edital, sendo os critérios de avaliação os estabelecidos no item 3.

A média das pontuações atribuídas pelos avaliadores serão somadas. O candidato com maior pontuação total 
será selecionado para participar do Fórum Mundial de Educação Não Formal.

7. Divulgação do resultado

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 29/10/2019, através dos canais de comunicação dos 
Escoteiros do Brasil, da Equipe de Relações Internacionais e da Rede Nacional de Jovens Líderes. Após a 
divulgação, será publicado um relatório do processo, contendo as pontuações de todos os candidatos e demais 
informações pertinentes.

Quaisquer procedimentos não previstos neste Edital serão passíveis de análise e decisão da Equipe Organizadora 
do Processo Seletivo. Informações complementares podem ser obtidas por meio dos e-mails melissa.wilm@
escoteiros.org.br ou felipe.bertoglio@escoteiros.org.br com o assunto “Informações – Fórum Mundial de 
Educação”.

Desde já agradecemos o interesse em participar do Fórum Mundial de Educação Não Formal e, assim, contribuir 
com o desenvolvimento dos Escoteiros do Brasil. 

Sempre Alerta para Servir!

Curitiba, 17 de outubro de 2019.

Felipe Bertoglio
Coordenador Nacional da RNJL

Melissa Wilm
Coordenadora Nacional da RNJL
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