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EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA 
PARA CANDIDATURAS AO COMITÊ ESCOTEIRO MUNDIAL 

 
 

A Equipe Nacional de Relações Internacionais informa que o prazo para inscrição no 

processo de candidaturas ao Comitê Escoteiro Mundial foi prorrogado até o dia 06 de 
novembro de 2019. 

 

Os candidatos que já enviaram os documentos de candidatura poderão reenviar 

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

candidatura. 

 
 

Processo de candidatura 
Conforme apresentado no Edital do Processo de escolha de candidatura(s) ao Comitê 

Escoteiro Mundial os(as) interessados(as) em candidatar-se deverão enviar os 

seguintes documentos para o e-mail: internacional@escoteiros.org.br até o dia 06 de 

novembro de 2019: 

1. Currículo escoteiro (detalhado) e profissional; 

2. Documentação / declaração pessoal do candidato para o fim de comprovar sua 

adequação ao perfil do(a) candidato(a); 

3. Carta de motivação em inglês e português, observando as resoluções das 

conferências mundiais inclusas no anexo 1 que tratam do perfil e funções dos 

integrantes do Comitê Mundial; 
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4. Carta de compromisso elaborada pelo candidato em conformidade com o 

artigo 22 da Resolução do CAN nº 02/2013. 

 

Processo de escolha 
Conforme prevê o artigo 22 da Resolução 02/2013 do Conselho de Administração 

Nacional, qualquer candidatura deverá ser aprovada pela Diretoria Executiva 

Nacional, mediante seleção e indicação da Comissária Internacional e, 

posteriormente, validada pelo Conselho de Administração Nacional. 

 

O processo de escolha compreenderá: 

 

I. Inscrição de candidatos(as). 

II. Exame de conhecimento específico em língua inglesa acerca de temas 

relacionados à área internacional, de caráter eliminatório, a ser aplicado e 

avaliado pela Equipe de Relações Internacionais / Direção Executiva Nacional 

no qual será atribuída pontuação de 0 a 10. 

III. Análise da documentação relacionada ao perfil do candidato (item 3) na qual 

será atribuída nota de 0 a 10. 

IV. Entrevista em inglês ou francês para o fim de comprovação do perfil do(a) 

candidato(a) na qual será atribuída nota de 0 a 10. 

 
 

Do encaminhamento da(s) candidatura(s) para validação e escolha pelo 
Conselho de Administração Nacional 
As candidaturas serão analisadas e valoradas pela Comissária Internacional, sendo o 

resultado divulgado até o dia 07 de novembro de 2019 e encaminhado à DEN, para 
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aprovação. Depois seguirá ao Conselho de Administração Nacional para validação, 

conforme artigo 22 – Capítulo VI – da Resolução nº 002/2013. 

 

O resultado será comunicado ao candidato escolhido após validação do CAN e, 

posteriormente, divulgado no sítio eletrônico dos Escoteiros do Brasil. Quaisquer 

dúvidas poderão ser sanadas pelo e-mail internacional@escoteiros.org.br com o 

assunto “Candidatura ao Comitê Mundial”. 

 

Informações detalhadas sobre o processo podem ser encontradas no Edital de 

Candidaturas ao Comitê Mundial, publicado no site dos Escoteiros do Brasil, 

disponível em: http://bit.ly/editalcomitemundial. 

 

Curitiba, 30 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Rafael Macedo 
Diretor Presidente 

 

Lidia Ikuta 
Comissária Internacional 
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