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EDITAL PARA SELEÇÃO DE PARTICIPANTES
Sobre o Fórum Mundial de Educação Não Formal
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
líderes, 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 e 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, o Fórum apresentará vários eventos importantes,
incluindo o 3º Congresso Mundial de Educação Escoteira, o Simpósio Global de Educação
Não Formal e os ODS que estão sendo coorganizados pela UNICEF, UNFPA e 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 de todo o Movimento
Escoteiro e especialistas em desenvolvimento da juventude.
Processo seletivo
Com a aproximação do Fórum Mundial de Educação Não Formal, a União dos Escoteiros do
Brasil promove chamada aberta para todos os associados, maiores de 18 anos, que desejarem
ocupar uma das 4 vagas de participação destinadas aos Escoteiros do Brasil. Dado a este número
limitado de inscrições possíveis, a organização promoverá um processo seletivo baseado nos
seguintes critérios:
• Ser maior de 18 anos;
• Ser associado dos Escoteiros do Brasil com registro vigente no ano de 2019;
• Ter condições de se comunicar em inglês, espanhol ou francês (idiomas oficiais do
evento);
• Apresentar candidatura até o dia 20/09/2019;
• Possuir atuação na área de Métodos Educativos (Programa Educativo, Gestão de Adultos,
Iniciativa Mundo Melhor);

• Apresentar carta de intenção de participação (Em inglês, espanhol ou francês) no qual
relate sua intenção em participar do Fórum Mundial de Educação Não Formal; e
• Apresentar carta de recomendação da diretoria do órgão que atua, relatando aspectos
da atuação do postulante à vaga.
A documentação referente à candidatura deve ser encaminhada ao e-mail:
adultos@escoteiros.org.br

Preferência na seleção

Em caso de empate no processo de candidatura à participação, serão considerados os seguintes
aspectos, respeitando a sua ordem:
• 1 - Candidato com idade mais baixa; e
• 2 - Tempo de Experiência na área de Métodos Educativos.
OBS: Respeitando o princípio da Política Nacional de Adultos no Movimento Escoteiro, Equidade

de Gênero, o processo seletivo para o Fórum Mundial de Educação Não Formal irá preservar
uma proporção de 2 vagas e 2 vagas para os gêneros masculino e feminino, respectivamente.
Condições de Participação

• Participação em todos os dias do evento; e
• Arcar com as despesas de deslocamento, hospedagem e inscrição no evento.
Taxa de inscrição
Os participantes deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de US$ 250.00 (valor referente à
categoria B da OMME), que além do direito de participação integral no evento, também cobrirá
um kit composto por garrafa térmica de 400 ml, crachá e ecobag.
Compromisso e participação
O participante do Fórum Mundial de Educação Não Formal deverá, em até 30 dias após o
término do evento, produzir um relatório sobre sua experiência durante o fórum e a contribuição
que esta experiência pode trazer à sua prática como educador no Movimento Escoteiro.

