
A seleção dos participantes no Treinamento Interamericano de Lideranças é realizada pela Equipe 

Nacional de Relações Internacionais (ENRI), que deve indicar os selecionados à comissão organiza-

dora do evento. A ENRI recebeu o convite oficial no dia 04 de setembro, com a obrigação de realizar 

a indicação até o dia 26 de setembro, para que os organizadores pudessem realizar a compra das 

passagens. Desta forma, foi necessária agilidade ao desenvolver um processo seletivo, cujo edital 

foi lançado no dia 06 de setembro. O prazo estabelecido para envio das candidaturas era o dia 

19/09/2019.

Buscando proporcionar maior tempo aos candidatos, a ENRI manteve negociação com a comissão 

organizadora do ILT para que o prazo de indicações fosse estendido. Desta forma, foi concedida 

aos Escoteiros do Brasil a prorrogação da data final de indicações, que deve ocorrer até o dia 11 de 

outubro.

Desta forma, a Equipe Nacional de Relações Internacionais informa que o prazo de candidaturas 

para participantes no VII Treinamento Interamericano de Lideranças foi prorrogado até o dia 06 

de outubro.

Os candidatos que já preencheram o formulário de candidatura poderão reenviar suas respostas, 

dentro do novo prazo estabelecido. Apenas será considerada a última submissão de candidatura.

Conforme apresentado no “Edital de Seleção para Participantes Brasileiros no VII Treinamento 

Interamericano de Lideranças”, para concorrer a uma das vagas do Brasil no ILT, o(a) candidato(a) 

deverá preencher, até o dia 06/10/2019, o formulário disponível em:

http://bit.ly/formularioILT2019
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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); 

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 neces-

sária. A avaliação dos candidatos será realizada pela Equipe Nacional de Relações Internacionais. 

Os resultados serão comunicados aos dois candidatos escolhidos até 11/10/2018 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 “Pro-

cesso Seletivo - ILT”. 

Informações detalhadas sobre o evento podem ser encontradas no Edital de Seleção para Partici-

pantes Brasileiros no VII Treinamento Interamericano de Lideranças, publicado no site dos Escotei-

ros do Brasil, disponível em: http://bit.ly/EditalILT.

Rafael Macedo
Diretor Presidente

Lídia Ikuta
Comissária Internacional
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