
EDITAL DE SELEÇÃO PARA PARTICIPANTES BRASILEIROS NO 
VII TREINAMENTO INTERAMERICANO DE LIDERANÇAS (ILT)

O ILT 
Realizado anualmente, o Treinamento Interamericano de Lideranças (ILT) consiste em um 
encontro internacional de capacitação, oferecido pela Região Escoteira Interamericana. Parti-
cipam do evento jovens-adultos entre 18 e 25 anos – pioneiros, escotistas ou dirigentes – de 
vários países da Região Interamericana, assim como convidados de outros continentes. O 
evento objetiva qualificar jovens-adultos atuantes em suas Organizações Escoteiras Nacionais, 
aprimorando suas capacidades de liderança e envolvimento comunitário, através de projetos 
escoteiros de impacto social. 

Assim, os Escoteiros do Brasil podem indicar 02 (dois) jovens participantes, do sexo feminino e 
masculino, que tenham interesse em replicar seus conhecimentos adquiridos, no nível nacio-
nal, regional e local.

Trata-se de uma grande oportunidade para jovens-adultos, motivados para participar ativa-
mente em suas comunidades e no escotismo brasileiro. 

O evento é coordenado pela Região Interamericana, que enviou o convite para os Escoteiros 
do Brasil no dia 4 de setembro de 2019. Veja, anexa, a Ficha de Informações. 

DATA E LOCAL 
 
O VII ILT acontecerá na Cidade do Panamá, Panamá. 
• Data de Chegada: 29 de dezembro de 2019
• Data de Retorno: 4 de janeiro de 2020.  
 
Sobre o Panamá:

- Não é necessário visto de turista para brasileiros; 
- A língua oficial do Panamá é o Espanhol; 
- A moeda oficial do Panamá é o Dólar Americano; 
 

CUSTOS 
a)  Taxa de Inscrição:
A taxa de inscrição/participação para cada participante escolhido é de USD 250,00, (duzentos 
e cinquenta dólares americanos) que inclui: hospedagem, alimentação, deslocamentos ter-
restres e programa, durante o evento no Panamá. A Taxa de Inscrição deverá ser paga direta-
mente ao evento por remessa bancária ou em dinheiro (dólares americanos) no primeiro dia 
do evento.
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b)  Transporte aéreo:
As despesas referentes ao transporte aéreo de ida e volta dos participantes serão pagas pela 
organização do evento.

c)  Custos incorridos fora das datas do evento serão de responsabilidade do participante. Isso 
inclui transporte até o aeroporto da cidade onde seu voo sai.

PERFIL DOS PARTICIPANTES 
 
Os Escoteiros do Brasil buscam jovens entre 18 e 25 anos que desejam aumentar o impacto 
da sua contribuição na instituição e se interessem pelo intercâmbio cultural e intelectual. O 
objetivo é possibilitar jovens lideranças a ampliar o seu horizonte de possibilidades de atuação 
no Movimento Escoteiro.

Para isso, é interessante que o(a) candidato(a) desempenhe papel de liderança relevante no 
nível local, regional ou nacional. 

A expectativa dos Escoteiros do Brasil é de encontrar jovens proativos, criativos, com capaci-
dade de diálogo e que entendam o valor da diversidade para o êxito de grandes projetos. 

Entendendo o ILT como uma oportunidade de aprimorar habilidades de gestão de projetos 
e liderança, os Escoteiros do Brasil buscam candidatos com potencial contribuição nacional. 
Desta forma, o aprendizado recebido representará de fato um crescimento pessoal para os 
participantes, e um retorno tangível para os Escoteiros do Brasil.   

Não serão aceitas candidaturas de pessoas que já participaram em qualquer Treinamento ILT 
anterior.

COMPROMISSO 
 
O ILT proporcionará o desenvolvimento das capacidades de liderança e gestão de projetos 
para os jovens-adultos; sobretudo, estes terão uma visão ampla do funcionamento da Região 
Escoteira Interamericana e das dinâmicas e políticas e institucionais do Movimento Escoteiro 
em nível mundial. É fundamental que o(a) participante deseje contribuir para o crescimento 
e melhoria dos trabalhos dos Escoteiros do Brasil após o ILT. Esta contribuição acontecerá 
através de convites para atuar em ações, projetos e equipes em nível regional ou nacional.  
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REQUISITOS 
 

• Ter entre 18 e 25 anos durante o ILT; 

• Exercer papel de liderança nos Escoteiros do Brasil em qualquer nível; 

• Ser comunicativo; 

• Comprometer-se a contribuir com os Escoteiros do Brasil, em equipes e projetos, nos níveis 
nacional e regional; 

• Inglês em nível intermediário* ou superior (O ILT é ministrado em língua inglesa); 

• Amplo conhecimento do Planejamento Estratégico dos Escoteiros do Brasil; 

• Contratar, por sua conta, seguro médico válido durante o período entre a data de saída do 
Brasil e do retorno ao país. 

• Certificação de vacina contra febre amarela (Certificado Internacional)

O conhecimento da língua espanhola é desejável, uma vez que será a língua falada pela maior 
parte dos participantes. O conhecimento de espanhol não é eliminatório.  

*  Entende-se como nível intermediário a capacidade de compreender as ideias principais em 
textos sobre assuntos concretos e abstratos, incluindo discussões técnicas na sua área de 
especialidade. E ter a capacidade de se comunicar com certo grau de espontaneidade, bem 
como sentir-se confortável com falantes nativos, sem que haja tensão em nenhuma das partes, 
conseguindo se expressar sem dificuldade sobre qualquer tema.

PROCESSO DE CANDIDATURA 
Para concorrer a uma das vagas do Brasil no ILT, o(a) candidato(a) deverá preencher, até o dia 
19/09/2019, o formulário intitulado “Processo Seletivo – ILT” disponível em:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l2F4PGBOUUmj7QGn7WQM-
QILB151WvhNJqVZjh9wxrLBUNFAzQTBKS0NMUURIT0g3OE45V1RTT1c1Vy4u

Informações solicitadas:

a. Um currículo profissional e escoteiro; 
b. Uma carta de motivação em inglês de uma página;
c. Uma proposta de projeto (em formato PDF) que contribua com o atual Planejamento Estra-
tégico dos Escoteiros do Brasil; 
d. Um vídeo em inglês apresentando este projeto (máximo 5 minutos); 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l2F4PGBOUUmj7QGn7WQMQILB151WvhNJqVZjh9wxrLBUNFAzQTBKS0NMUURIT0g3OE45V1RTT1c1Vy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l2F4PGBOUUmj7QGn7WQMQILB151WvhNJqVZjh9wxrLBUNFAzQTBKS0NMUURIT0g3OE45V1RTT1c1Vy4u
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Os critérios de avaliação serão:

• Proficiência na língua inglesa, escrita e oral; 

• Potencial contribuição aos Escoteiros do Brasil, avaliada com base no projeto apresentado;

• Capacidade de articulação das ideias apresentadas mediante vídeo em inglês;

• Compatibilidade da experiência possuída – profissional e escoteira – com as oportunidades 
de crescimento oferecidas pelo ILT; 

A comissão avaliadora poderá realizar entrevista virtual com os candidatos, caso considere 
necessária.

A avaliação dos candidatos será realizada pela Equipe Nacional de Relações Internacionais. Os 
resultados serão comunicados aos dois candidatos escolhidos até 25/09/2018 e posterior-
mente divulgados no sítio eletrônico dos Escoteiros do Brasil. Quaisquer dúvidas poderão ser 
sanadas pelo mesmo endereço de e-mail, internacional@escoteiros.org.br com o assunto 
“Processo Seletivo - ILT”. 

Desde já, agradecemos o interesse em contribuir com o desenvolvimento do Escotismo Bra-
sileiro.

Sempre Alerta para Servir!

Rafael Macedo
Diretor Presidente

Lídia Ikuta
Comissária Internacional


