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1. Apresentação

O 9º Encontro Escoteiro Internacional de Sharjah – Escotismo e Tolerância – acontecerá entre os dias 10 e 19 
de fevereiro de 2020 em Sharjah, Emirados Árabes Unidos.

O evento, organizado pela Organização Escoteira dos Emirados Árabes e pela OMME – Cento de Suporte 
Árabe, tem como principais objetivos: fortalecer os laços de amizade e fraternidade entre os participantes 
de todo o mundo; capacitar os participantes e os apresentar à cultura da tolerância no Escotismo; introduzir 
novas abordagens para promover a cultura de tolerância; e explorar os marcos da província de Sharjah, como 
edifícios famosos, casas tradicionais, praças e escritórios do governo, diferentes museus, universidades e 
órgãos científicos e culturais.

2. Participação no evento

O Escritório Regional Árabe e a Organização Escoteira dos Emirados Árabes convidam as organizações escoteiras 
nacionais a enviar um participante do sexo masculino ao 9º Encontro Internacional. O participante terá suas 
despesas de viagem patrocinadas pela organização do evento. Cada participante deverá custear eventuais 
despesas provenientes de sua estadia em dias diferentes dos previstos:

A Organização Escoteira dos Emirados Árabes vai proporcionar a documentação e o visto necessários para a 
entrada no país. Cada participante deve preparar uma apresentação, de até 10 minutos, sobre o tema do evento 
– incluindo fotos, vídeos, etc. – e a experiência de seu país sobre Escotismo e Tolerância, a ser apresentada 
durante o evento. 

Chegada: 10/02/2020
Atividades: 11 a 18/02/2020
Partida: 19/02/2020

3. Perfil do candidato

Com o objetivo de proporcionar enriquecimento pessoal pela participação no evento, assim como trazer 
contribuição significativa aos Escoteiros do Brasil, o perfil estabelecido para as candidaturas contempla:

• Possuir entre 18 e 21 anos de idade na data de início do evento;
• Ser associado nos Escoteiros do Brasil, com registro vigente no ano de 2019;
• Comunicar-se em inglês, em nível intermediário1 ou superior;
• Possuir passaporte válido até, no mínimo, seis meses após a data do evento;
• Possuir interesse em promover a tolerância e ter consciência de sua importância.
• Possuir interesse em servir ao Movimento Escoteiro no nível nacional.

4. Candidatura

Os interessados em candidatar-se deverão responder, até o dia 18/12/2019, o formulário intitulado “Processo 
Seletivo – 9º Encontro Escoteiro Internacional de Sharjah”, disponível em: http://bit.ly/9encontroescoteiromundial

As informações solicitadas no formulário são:
• Currículo escoteiro e profissional (compilados em apenas um documento); (5 pontos)
• Carta de motivação em inglês; (10 pontos)
• Vídeo de até 10 minutos, em inglês, sobre tolerância no Movimento Escoteiro e como ela tem sido incrementada 

nos Escoteiros do Brasil, (20 pontos).

1 Entende-se como nível intermediário a capacidade de compreender as ideias principais em textos sobre assuntos concretos e ab-
stratos, incluindo discussões técnicas na sua área de especialidade. E ter a capacidade de se comunicar com certo grau de esponta-
neidade, bem como sentir-se confortável com falantes nativos, conseguindo se expressar sem dificuldade sobre qualquer tema.

http://bit.ly/9encontroescoteiromundial
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5. Organização do Processo Seletivo

O processo seletivo está a cargo da Equipe Nacional de Relações Internacionais, coordenado pela Comissária 
Internacional, Lídia Ikuta. O material submetido pelos candidatos será analisado por um time de avaliadores 
composto por: Lídia Ikuta (SP), Lucas Lahoni (PR) e Maria Julia Macedo (GO).

Os avaliadores foram selecionados com base em suas competências e experiências relevantes ao tema abordado 
neste processo seletivo. A seleção desse time foi feita buscando diminuir a possibilidade de eventuais conflitos 
de interesses com potenciais candidatos.

Para os fins deste processo de seleção, configuram conflito de interesse:
• Parentesco legal entre avaliador e candidato, em linha reta ou colateral até o terceiro grau;
• Parentesco legal de primeiro grau com integrantes do Conselho de Administração Nacional, da Comissão 

Fiscal Nacional e da Direção Executiva Nacional, bem como integrantes das equipes nacionais ou do serviço 
profissional escoteiro.

• Vínculo profissional entre avaliador e candidato;
• Cooperação (trabalho em conjunto) entre avaliador e candidato (integram mesma equipe, órgão ou grupo 

de trabalho nos Escoteiros do Brasil) – vedado o afastamento temporário meramente para fins da seleção;
• Assessoria pessoal de formação entre avaliador e candidato;
• Vínculo afetivo atual ou precedente (namoro, casamento) entre avaliador e candidato. 

Respeitando o direito de todos os candidatos, caso identificada situação de conflito de interesses, o avaliador 
que estiver impedido será substituído. É responsabilidade mútua do avaliador e do avaliado, uma vez que 
identifique o conflito, apresentá-lo à coordenação do processo.

O candidato que possuir uma das relações estabelecidas acima deve informá-la pelo e-mail: internacional@
escoteiros.org.br – para afastamento do conflito. Qualquer conflito de interesse identificado após a divulgação 
dos resultados, desclassifica o candidato que incorrer nele.

Considerando a conveniência de estimular a rotatividade entre os jovens que participem em eventos internacionais 
como delegados, representantes ou com alguma subvenção institucional, serão adotados os seguintes critérios 
suplementares de pontuação:
• Participação anterior em processo seletivo assemelhado sem êxito, (1 ponto por processo);
• Participação em eventos internacionais como delegados, representantes, ou com alguma subvenção 

institucional, (dedução de 1 a 5 pontos por evento);
• a omissão de informações referentes ao tópico anterior acarretará a desclassificação no processo seletivo.

6. Metodologia de avaliação

As candidaturas serão enviadas aos avaliadores ao fim do período de submissão. Uma vez que o currículo dos 
candidatos será analisado, não serão retiradas as informações de identificação presentes nas candidaturas.

Os avaliadores vão atribuir pontuação a cada item submetido pelos candidatos, de acordo com a valoração 
estabelecida no item 4 deste edital, sendo os critérios de avaliação os estabelecidos no item 3. As médias 
das pontuações atribuídas pelos avaliadores serão somadas. O candidato com maior pontuação total será 
selecionado para participar do 9º Encontro Escoteiro Internacional de Sharjah. Os candidatos com pontuações 
subsequentes ficarão habilitados para a participação, pela ordem de classificação, em caso de desistência dos 
precedentes.
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7. Divulgação do resultado

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 20/12/2019, pelos canais de comunicação dos Escoteiros 
do Brasil e da Equipe de Relações Internacionais. Após a divulgação, será publicado um relatório do processo, 
contendo as pontuações de todos os candidatos e demais informações pertinentes.

Quaisquer procedimentos não previstos neste edital serão passíveis de análise e decisão da Equipe Nacional de 
Relações Internacionais. Informações complementares podem ser obtidas por meio do e-mail internacional@
escoteiros.org.br com o assunto “Informações – Sharjah 2020”

Sempre Alerta para Servir!

Curitiba, 11 de dezembro de 2019.

Lídia Ikuta
Comissária Internacional


