
Processo de seleção e preparação
dos representantes brasileiros para o
14º Fórum Mundial de Jovens

17 a 21 de Agosto de 2020 - Sharm El-Sheikh - Egito



14º FÓRUM MUNDIAL DE JOVENS

O Fórum Mundial de Jovens é uma ferramenta institucional de suporte ao processo de 
desenvolvimento da participação juvenil. Trata-se de um evento que fortalece e inspira os 
jovens-adultos (Jovens Líderes) por meio de uma abordagem participativa habilitando-os 
para compartilhar suas ideias e experiências em problemas atuais que afetam os jovens 
em diferentes partes do mundo; sugerir maneiras de fortalecer as políticas nacionais de 
jovens e treinar os jovens para a cidadania mundial; e contribuir com novas ideias para 
o Movimento Escoteiro sobre como enriquecer os programas educativos para os jovens 
maiores de 16 anos.

Além disso, o Fórum Mundial de Jovens tem como objetivo a preparação dos Jovens Lí-
deres para a Conferência Escoteira Mundial que se realizará uma semana após o Fórum. 
Já a Conferência Escoteira Mundial é o órgão máximo e o mais importante evento inter-
nacional para adultos do Movimento Escoteiro. Em um clima de cooperação, as lideran-
ças de cada Organização Escoteira Nacional trabalham juntas para definir os principais 
tópicos, atividades e objetivos da Organização Mundial do Movimento Escoteiro.

A delegação brasileira para o Fórum Mundial de Jovens será composta por 5 (cinco) 
jovens-adultos, com idade de 18 a 25 anos, sendo 2 (dois) delegados, obrigatoriamen-
te uma mulher e um homem, e 3 (três) observadores, também respeitando a equidade 
de gênero, que serão definidos conforme a sua colocação no processo seletivo, tendo 
como critério que os delegados serão aqueles com melhor pontuação.

DATA E LOCAL

O evento acontecerá em Sharm El-Sheikh, Egito.

14º Fórum Mundial de Jovens: 17 a 21 de agosto de 2020.

46ª Conferência Mundial: 24 a 28 de agosto de 2020.

SOBRE O EGITO

O Egito é conhecido por sua rica história, que influenciou toda a humanidade. A cidade 
sede do evento, Sharm El-Sheikh, é situada na ponta da Península do Sinai, sobre a faixa 
costeira ao longo do Mar Vermelho. É conhecida pela vida marinha diversificada e pelas 
centenas de recifes de corais.

Informações importantes:

• É necessário visto de turista para brasileiros;

• É exigido Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia contra Febre Amarela e 
Poliomielite;

• A língua oficial do Egito é o Árabe;

• A moeda oficial do Egito é a Libra Egípcia.



TAXA DE PARTICIPAÇÃO

A taxa de participação será divulgada em breve em boletim específico. Os Escoteiros do 
Brasil fornecerão uma ajuda de custo aos dois primeiros colocados no processo seleti-
vo, que ocuparão a função de delegados, no valor R$3.000,00 (três mil reais), mediante 
apresentação do bilhete aéreo. A inscrição dos delegados e observadores deverá ser feita 
tanto para o Fórum quanto para a Conferência Mundial. Cumpre destacar que as des-
pesas necessárias à participação no Fórum/Conferência Mundial deverão ser custeadas 
pelos participantes, bem como visto, hospedagem, traslados internos no Brasil e no ex-
terior, taxa de participação e alimentação, entre outros.   

(Para uma estimativa individual de gastos, informamos que há no site dos Escoteiros do 
Brasil os boletins dos eventos anteriores.)

OBJETIVOS E COMPROMISSO DO PROCESSO SELETIVO

Eleger a delegação brasileira de jovens que participará do 14º Fórum Escoteiro Mundial 
de Jovens, que represente diversidade cultural e a qualidade institucional dos Escoteiros 
do Brasil.

Temos a expectativa de que a delegação escolhida consiga captar o maior volume possí-
vel de informações e experiências a serem compartilhadas com o maior número possível 
de jovens-adultos associados aos Escoteiros do Brasil, por meio da Rede Nacional de 
Jovens Líderes em cooperação com as diversas áreas estratégicas.

REQUISITOS PARA CANDIDATURA:

• Ter entre 18 e 25 anos na data do evento;

• Inglês em nível intermediário¹ ou superior;

• Estar registrado nos Escoteiros do Brasil há pelos menos 2 anos;

• Comprometer-se a realizar o registro anual nos Escoteiros do Brasil em 2020;

• Comprometer-se a contribuir com os Escoteiros do Brasil, em equipes e projetos, nos 
níveis nacional e regional, de modo a comprometer-se a se inscrever e participar do 
Congresso e Fórum Nacional Escoteiro de 2021;

¹ 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 capaci-
dade 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.



• Ter conhecimentos satisfatórios acerca 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, com cobertura mínima de USD 30.000.00 (trinta mil dó-
lares americanos);

• Certificação de vacina contra febre amarela e poliomielite (Certificado Internacional).

ASSESSOR JUVENIL

A eventual candidatura de um(a) brasileiro(a) para a função de Assessor(a) Juvenil requer 
que o(a) candidato(a) tenha sido escolhido(a) como delegado(a) ao Fórum Mundial de 
Jovens, sendo que o(a) primeiro(a) colocado(a) possuirá preferência em detrimento do(a) 
segundo(a) colocado(a). Caso haja candidatura para Assessor(a) Juvenil, esta deverá ser 
aprovada pela Comissária Internacional e pelo Conselho de Administração Nacional.

PROCESSO DE SELEÇÃO

Este processo seletivo será dividido em duas fases, sendo que para chegar na 2ª fase, é 
necessária a aprovação na 1ª fase, regra que configura a 1ª fase como fase eliminatória e 
a 2ª fase, como fase classificatória.

1ª FASE 

Para concorrer a uma das cinco vagas do Brasil no Fórum Mundial de Jovens o(a) candi-
dato(a) deverá preencher, até o dia 06/11/2019, o formulário intitulado “Processo Seletivo 
– Fórum Mundial de Jovens 2020” disponível em:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l2F4PGBOUUmj7QGn7W-
QMQAY0LEq_qYlMuzi9jvL_1xBUQVhZSVpKWkpQRE8xOEdTU1VSWUY0MFFGTy4u

Informações necessárias:

a. Currículo profissional e escoteiro; 

b. Carta de motivação em inglês (no máximo em uma página);

c. Carta de compromisso em que o candidato concorda com as obrigações estabeleci-
das na Resolução 01/2018 do Conselho de Administração Nacional;

d. Redação em inglês sobre o tema: “Plano Trienal 2017 – 2020 (WOSM)”; 

e. Resposta de questionário.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l2F4PGBOUUmj7QGn7WQMQAY0LEq_qYlMuzi9jvL_1xBUQVhZSVpKWkpQRE8xOEdTU1VSWUY0MFFGTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l2F4PGBOUUmj7QGn7WQMQAY0LEq_qYlMuzi9jvL_1xBUQVhZSVpKWkpQRE8xOEdTU1VSWUY0MFFGTy4u


2ª FASE

Entrevista em inglês mediada por membro da Equipe Nacional de Relações Internacio-
nais em conjunto com a Comissária Internacional.

Os temas que comporão a pauta da entrevista serão os já tratados na 1ª fase, somados 
a outros temas que serão enviados ao e-mail dos candidatos 3 dias antes da entrevista.

Os critérios de avaliação da 1ª fase serão:

• Proficiência na língua inglesa, escrita e oral; 

• Avaliação curricular;

• Avaliação da redação e respostas do questionário.

O critério de avaliação da 2ª fase será:

• Capacidade de articulação das ideias apresentadas mediante entrevista em inglês.

A avaliação dos candidatos será realizada por membros da Equipe Nacional de Relações 
Internacionais, membro da Diretoria Executiva Nacional, membro do Conselho de Admi-
nistração Nacional, membros da Rede Nacional de Jovens Líderes e membro da Equipe 
Nacional de Relações Institucionais.

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.

CRONOGRAMA

1ª etapa: divulgação do edital – 16/10/2019

2ª etapa: execução da 1ª Fase do Processo Seletivo - 06/11/2019

• Preenchimento de formulário demonstrando o cumprimento de todos os requisitos;

• Apresentação de currículo escoteiro e profissional; 

• Carta de motivação e carta de compromisso em que o candidato concorda com as 
obrigações estabelecidas na Resolução 01/2018;

• Envio de redação sobre o “Plano Trienal 2017 – 2020 (WOSM)”;

• Resposta do questionário.



3ª etapa: divulgação do resultado da 1ª fase. –  18/11/2019

4ª etapa: execução da 2ª Fase do Processo seletivo – Entrevista com candidatos. – Entre 
24/11/2019 – 27/11/2019

5ª etapa: divulgação do resultado aos candidatos. – 02/12/2019

6ª etapa: preparação dos representantes em oficina específica no Congresso Nacional 
em abril 2020.

Os resultados serão comunicados por e-mail aos 5(cinco) candidatos escolhidos até 
02/12/2019 e posteriormente divulgados no sítio eletrônico dos Escoteiros do Brasil, em 
conjunto com a lista de suplentes, para casos de desistência. Quaisquer dúvidas poderão 
ser sanadas pelo endereço de e-mail, internacional@escoteiros.org.br com o assunto 
“Processo Seletivo – Fórum Mundial de Jovens 2020”.

Desde já, agradecemos o interesse em contribuir com o desenvolvimento do Escotismo 
brasileiro.

Sempre Alerta para Servir!

Rafael Macedo
Diretor Presidente

Curitiba, 16 de outubro de 2019

Lídia Ikuta
Comissária Internacional


