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INTRODUÇÃO

Os Escoteiros do Brasil receberão jovens de todo continente na cidade de Foz do Igua-
çu, entre os dias 4 e 10 de janeiro de 2020, para celebrar o mais importante evento da 
Região Escoteira Interamericana: o JamCam – 16º Jamboree Scout Interamericano e 3º 
Camporee ScoutInteramericano.

O JamCam é um evento que reflete toda a diversidade e energia do Movimento Escotei-
ro, representa a oportunidade para que jovens de todo continente se reúnam e compar-
tilhem sua cultura em um só lugar. O JamCam será um evento inspirador, que contribuirá 
para que os jovens se desenvolvam e colaboram na construção de um mundo melhor.

Durante uma semana será oferecida grande variedade de atividades. Os jovens poderão 
desfrutar de momentos emocionantes, por meio de aventuras e novas experiências, de-
senvolvendo habilidades e construindo amizades.

Assim como em eventos anteriores, ações diversas são organizadas para oferecer aos 
jovens a experiência de vivenciar uma atividade escoteira inovadora, inédita para muitos 
e de grande escala. 

Para o JamCam, a Ordem da Flor de Lis, oportunizará a 2 (dois) jovens, sendo um de 
cada gênero, bolsas de participação, no evento. Respeitando o que prevê o Art 4 do seu 
Regimento, disponibiliza recursos oriundos do resultado financeiro de 2018, para custear 
a participação no evento para esses jovens, conforme descrito a seguir. 

Processo de seleção de jovens 
para a Ação de Solidariedade
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Ação de Solidariedade

Para a Ordem da Flor de Lis (OFL) é importante oferecer a oportunidade a jovens de di-
ferentes regiões do Brasil para viabilizar a participação no JamCam.

Esta ação beneficiará 2 jovens, garantindo equidade de gênero e representatividade di-
ferentes espaços territoriais. Cada jovem selecionado receberá uma bolsa que agrega os 
seguintes benefícios:

• Inscrição no JamCam;

- Taxa de inscrição do evento 

• Deslocamento;

Para deslocamento aplica-se a seguinte regra: 

- Passagem aérea para distâncias acima de 1000km 

- Translado terrestre com distâncias menores de 1000km  

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA OS REPRESENTANTES BRASILEIROS

Estimulados pela possibilidade de enviar 2 jovens registrados na União dos Escoteiros do 
Brasil ao 16ºJamboree e 3º Camporee (JamCam), e obedecendo os parâmetros demo-
cráticos praticados pelos Escoteiros do Brasil para seleção de representantes, a Ordem 
da Flor de Lis adotará as seguintes premissas:

A. Que este processo seja divulgado e encorajado ao maior número possível de jovens 
associados à União dos Escoteiros do Brasil.

B. Que este processo seja democrático, com a indicação de nossos representantes de 
forma ética e transparente, com a anuência da DEN e da OFL - Ordem da Flor de Lis.

C. Cumprimento de todas as fases estabelecidas neste edital.



Edital 1

Versão 1 - 23.10.2019

4

FASE I - OFICIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Oficialização

Entendendo a necessidade de um processo democrático de escolha dos jovens repre-
sentantes, a Escoteiros do Brasil por meio deste edital, espera selecionar aqueles que 
possam representar legitimamente e com equidade os Escoteiros do Brasil nesta opor-
tunidade de participação.

Divulgação

No período de 23 de outubro a 6 de novembro de 2019, este processo de seleção será 
divulgado ao maior número de jovens membros da União dos Escoteiros do Brasil, por 
meios formais e informais, tais como, e-mails, site dos Escoteiros do Brasil, perfis e pági-
nas oficiais da instituição em redes sociais. 

As Regiões Escoteiras, as Unidades Escoteiras Locais e os associados da organização 
serão encorajados também, a divulgar este processo por meio de seus próprios meca-
nismos de comunicação.

 

FASE II – SELEÇÃO

Comissão de Seleção/ Comissão de Deliberação 

O processo de seleção será iniciado por meio da análise das fichas recebidas via email, 
onde serão avaliados os comprimento de todos os critérios de seleção, retirados os no-
mes e informações que possam identificar os candidatos, na sequência as fichas seguem 
para análise da comissão de seleção.

A Comissão de Seleção será composta por 3 membros, escolhidos sob critério de isono-
mia e imparcialidade, sem vínculos com Unidades Escoteiras Locais, que irão selecionar 
6 candidatos e encaminhar à comissão de Deliberação.

A comissão de Deliberação é composta pelos curadores da Ordem da Flor de Lis, um 
membro da Diretoria Executiva Nacional e um profissional do Escritório Nacional. Tal 
comissão, após indicação dos finalistas pela comissão de seleção, escolherão os dois 
jovens que vão receber as bolsas de participação para o evento JamCam.

Caberá à equipe do Escritório Nacional assessorar as comissões e verificar o cumprimen-
to dos requisitos e exigências. Os membros do comitê não poderão ser candidatos, assim 
como não poderão ter parentes seus em até 3º grau participando desta seleção.
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Observação: Em caso de indisponibilidade de um dos membros da Comissão de Seleção, 
será designado pelo Secretário-Geral um profissional do Escritório Nacional que não 
possua vínculos voluntários com nenhuma Unidade Escoteira Local. A nova escolha será 
publicada de forma extraordinária no site da União dos Escoteiros do Brasil.

  

Candidaturas

O participante jovem deverá ter completado, no mínimo, 11 anos até o dia 5 de janeiro 
de 2020, e não poderá ter completado 18 anos antes do dia 10 de janeiro de 2020 e que 
se enquadrem nos seguintes requisitos:

• Estar devidamente registrado na União dos Escoteiros do Brasil no ano de 2019.

• Ter o registro na categoria isento nos anos de 2018 e 2019.

• Em caso de não possuir registro isento, o associado que se enquadre nas mesmas con-
dições de isento conforme estabelecido na Resolução 07/2018, deverá apresentar como 
anexo dos documentos desta candidatura:

- Documento oficial de identificação com foto dos pais ou responsáveis.

- Cópia do Holerite/Contracheque atualizado ou dos pais ou responsáveis ou, na sua 
inexistência, formulário Socioeconômico assinado pelo solicitante e avalizado pelo Di-
retor Presidente da UEL, conforme modelo em anexo.

- Cópia do Benefício de Assistência Social dos pais ou responsáveis atualizado, para fins 
de comprovação perante aos órgãos públicos fiscalizadores (mediante a apresentação 
da declaração da Prefeitura ou último extrato bancário com o depósito do benefício).

Importante: Para os não isentos na UEB, os documentos acima citados, deverão ser veri-
ficados pela Unidade Escoteira Local e enviados em anexo a ficha de candidatura. 

• Todas as fichas de candidatura devem ser enviadas para o email: ordemdaflordelis@
escoteiros.org.br, devidamente preenchidas, assim como a Carta de Recomendação re-
digida pelo Diretor Presidente de sua Unidade Escoteira Local, até o dia 5 de novembro. 

São critérios de seleção:

• Atender aos critérios analisados a partir da ficha de inscrição;

• A responsabilidade e compromisso inerente à participação no JamCam;

Os candidatos, no momento do envio de sua postulação, deverão ainda firmar o Termo 
de Compromisso e concordar com as disposições gerais deste Processo de Seleção. 
Assim como, os responsáveis legais dos jovens selecionados devem assinar o termo au-
torizando o uso de imagem.
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IMPORTANTE: Todos os documentos solicitados, assim como toda comunicação, devem 
ser encaminhados através do e-mail ordemdaflordelis@escoteiros.org.br.

 

A seleção

Espera-se enviar 2 jovens devidamente registrados na UEB, que representem a diversida-
de e capacidade da juventude brasileira e dos Escoteiros do Brasil. Todos os candidatos 
serão respeitados e valorizados em suas qualidades e experiência.

Primeira etapa - Candidatura

Durante o processo de divulgação e inscrição, de 22 de outubro a 05 de novem-
bro de 2019, estará aberto o processo de recebimento das candidaturas. A fi-
cha em anexo e documentos complementares deverá ser enviada para o e-mail:  
ordemdaflordelis@escoteiros.org.br.

A Comissão de Seleção receberá apenas as Fichas de Candidatura, sem identificação do 
candidato, e farão as escolhas considerando os critérios informados.

Segunda etapa – Avaliação dos candidatos

Os membros da Comissão darão seu parecer individualmente, sem poder comunicar-
-se sobre a seleção com os demais membros, os candidatos, ou terceiros, durante todo 
o período de seleção. A Comissão enviará as fichas de candidatura com seus parece-
res conforme pontuação e peso estabelecidos na ficha de candidatura para o e-mail 
ordemdaflordelis@escoteiros.org.br.

Os pontos serão somados por candidato conforme pareceres da Comissão. Após a con-
tagem de pontos, será gerada uma lista por gênero e os primeiros colocados serão se-
lecionados.

Será considerado como critério de desempate o jovem que apresentar maior agravo na 
situação financeira. Posteriores desempates serão definidos pelo critério de maior tempo 
de participação no movimento escoteiro, seguido de maior idade.
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Terceira etapa – Divulgação do resultado

A equipe do Escritório Nacional fará a apuração dos pontos que cada candidato recebeu 
pela Comissão de Seleção e divulgará no site da Escoteiros do Brasil o resultado final, 
com a escolha dos dois representantes no JamCam.

Após a divulgação, o Escritório Nacional entrará em contato com os 2 (dois) jovens se-
lecionados para dar continuidade e o acompanhamento necessário para a participação 
destes no JamCam.

FASE III – REPRESENTAÇÃO

O 16º Jamboree e 3º Camporee acontecerão entre os dias 4 de janeiro a 10 de janeiro de 
2020, em Foz do Iguaçu/PR – Brasil.

 



Edital 1

Versão 1 - 23.10.2019

8

FICHA DE CANDIDATURA – AÇÃO SOLIDARIEDADE (JAMCAM)

Nome:

Unidade Escoteira Local: 

Data do primeiro registro: 

Número de registro UEB: 

Endereço completo: 

Cidade:

Estado: 

CEP:

Telefone de Contato: ( ) 

Telefone Alternativo: ( ) 

E-mail:

Escolaridade: ___ Ano do Ensino ____________

1. Nos conte um pouco sobre sua experiência no Escotismo. Qual é a relevância do Es-
cotismo na sua vida? Quais foram suas principais conquistas e aprendizados e qual foi a 
sua atividade escoteira mais marcante?

2. Quais as suas expectativas durante o evento e o que você espera ter como experiência 
ao final do JamCam?

3. Como andam as atividades em sua Tropa? Vocês têm realizado projetos comunitários 
ou culturais? Você já participou de mutirões e/ou ações comunitárias divulgadas pela 
UEB (MutCom por exemplo)? Tem alguma experiência interessante fora do Movimento 
Escoteiro para nos contar?

4. Por que você deveria ser um represente dos Escoteiros do Brasil no JamCam? E quais 
atitudes você acredita que sejam importantes para melhor representar os Escoteiros do 
Brasil em diversas situações?

Lembre-se de reler suas respostas e fazer correção ortográfica. Envie esta Ficha de Can-
didatura respondida para o e- mail ordemdaflordelis@escoteiros.org.br até o dia 05 de 
novembro de 2019, impreterivelmente. Apenas esteja seguro de sua inscrição na sele-
ção, após a confirmação de recebimento.
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CRONOGRAMA

DATA ETAPA

23 de Outubro de 2019 Divulgação do edital

23 de outubro a 6 de 
novembro de 2019

Envio das candidaturas

7 de novembro a 8 de 
novembro de 2019

Triagem de fichas que atendem aos critérios do edital

9 de novembro a 11 de 
novembro de 2019

Análise das fichas de candidatura a Comissão de Seleção

12 de novembro a 15 de 
novembro de 2019

Análise das fichas de candidatura a Comissão de Deliberação

18 de novembro de 2019 Homologação de resultado

19 de novembro de 2019 Divulgação do resultado

David Marcial Ortolan
Secretário-Geral

Nadir Antonio Mussio
Curador da OFL
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FORMULÁRIO SOCIOECONÔMICO

Ao Escritório Nacional dos Escoteiros do Brasil

Nome do/a jovem: ______________________________________________

Região/UEL: __________________________________________

Número de registro:_________________________________

Nome do responsável legal:_________________________________    
CPF:_______________RG:_________________Profissão:__________________ 

Endereço:__________________________________________________nº.:_____  
Bairro:_________________________CEP:____________Cidade/UF:____________

Desempregado/a: (  )SIM (  )NÃO

Empresa onde trabalha:______________________________

Endereço Coml.:______________________________________________________

Fone:__________________Salário R$: ______________Mês de referência:________ 
Outra fonte de renda:________________________________

Casa própria? (S) - (N) Veículo?: (S) -(N)

Tel contato:  (___) ___________________________ 

Cônjuge:____________________________________________nº. de filhos:_____

Profissão do Cônjuge:_______________________Salário R$:______________

Outras pessoas residem na casa? (  )SIM (  )NÃO. Se sim, quantas? ________

Total da renda familiar R$: ________________________ 

Eu,______________________________________________acima qualificado, ciente 
de que em caso de falsas informações estarei sujeito às penalidades na forma da Lei, 
declaro perante a União dos Escoteiros do Brasil que minha  renda familiar mensal é de 

R$(_______________________), portanto, atesto estar dentro das condições estabele-
cidas no Edital de Processo Seletivo da Operação de Solidariedade JamCam.

Local e data: 

Assinatura do Solicitante:


