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1. Apresentação
A Conferência Escoteira para o Desenvolvimento Sustentável é um evento promovido pelos Escoteiros
de Bangladesh em colaboração com o Ministério da Juventude e Esportes (MOYSPORTS), o Ministério da
Educação (MOEDU), o Ministério das Relações Exteriores (MOFA) de Bangladesh, a União Internacional
de Escoteiros Muçulmanos (IUMS) e o Fórum de Jovens da Cooperação Islâmica (ICYF).
A ser realizada, de forma online, entre os dias 27 e 31 de maio de 2021, a Conferência objetiva estabelecer
uma plataforma para promover a cooperação no campo das políticas de/para juventude, bem como
aumentar a solidariedade da juventude muçulmana, promovendo a diversidade intercultural e o espírito
de unidade entre os jovens de países membros da Organização de Cooperação Islâmica (OIC) e de
países externos à OIC por meio de diferentes tipos de atividades. Os participantes terão um escopo
de aprendizagem e exibição de ações para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e para o Meio
Ambiente, bem como fazer amigos online em todo o mundo.
Este é um dentre dez grandes eventos planejados para comemorar a nomeação de Bangladesh como
“OIC Youth Capital 2020”. Os eventos serão implementados através de uma organização interministerial
de Bangladesh. A Conferência Escoteira para o Desenvolvimento Sustentável terá como foco o Meio
Ambiente.
São objetivos da Conferência:
• Aproximar os escoteiros dos diversos países, de dentro e fora da OIC, para buscar soluções
sustentáveis em relação ao meio ambiente;
• conscientizar escoteiros sobre a importância de viver harmoniosamente com o meio ambiente;
• dar aos participantes uma ideia do que cada um pode fazer individualmente para mudar o ambiente
e torná-lo melhor;
• apresentar para os países participantes as melhores práticas submetidas à Conferência de
sustentabilidade e preservação do meio ambiente.
A Conferência Escoteira para o Desenvolvimento Sustentável oportuniza a submissão de projetos
focados em meio ambiente, mudança climática e desenvolvimento sustentável. Serão premiados
financeiramente 3 projetos de cada Região1 e, dentre estes, serão entregues 3 prêmios gerais para os
melhores projetos. O reconhecimento financeiro é uma responsabilidade exclusiva da organização do
evento e tem a seguinte configuração:
Prêmio Regional
1º lugar
400,00 USD2
2º lugar
300,00 USD
3º lugar
200,00 USD

Prêmio Geral
1º lugar
2500,00 USD
2º lugar
2000,00 USD
3º lugar
1500,00 USD

1 Entende-se como Região as divisões geográficas da Organização Mundial do Movimento Escoteiro: Regiões Interamericana,
Européia, Africana, Eurásia, Asia-Pacifico e Ärabe. Os Escoteiros do Brasil fazem parte da Região Interamericana.
2 United States Dollar: dólares.
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2. Participação no evento
O número de participantes brasileiros(as) à Conferência Escoteira para o Desenvolvimento Sustentável
é limitado a um(uma) pessoa. De acordo com a oportunidade de submissão de projetos, este processo
busca selecionar um(uma) participante brasileiro(a) que tenha amplo conhecimento e interesse nas
áreas previstas e que submeta um projeto para concorrer aos prêmios ofertados. A Conferência ocorrerá
integralmente em inglês.
Os(as) candidatos(as) devem se comprometer a participar integralmente da Conferência, que tem o
seguinte cronograma:
Hora
Horário BST3

15h-16h

27/05
Quinta-feira

28/05
Sexta-feira

Cerimônia de
abertura

Apresentação
sobre ODS

ODS e o
Movimento
Escoteiro (ODS
13)

Desafios da
Juventude na
ação climática
(divida em
grupos)

16h-16h30

16h30-17h30

29/05
Sábado
Apresentação
sobre como
manter
as mudanças
ambientais
positivas que
ocorreram
durante a
pandemia
COVID -19
Intervalo

30/05
Domingo

31/05
Segunda-feira

Apresentação

Discurso dos
participantes:
Tópicos a serem
selecionados
pelos Escoteiros
de Bangladesh

Discurso dos
Discussão
participantes:
em grupos e
Tópicos a serem
formulação de
selecionados
recomendações pelos Escoteiros
de Bangladesh

Cerimônia de
Encerramento

Os(as) participantes com presença integral na Conferência receberão um certificado oficial emitido pelo
Governo de Bangladesh, ICYF e Escoteiros de Bangladesh.

3. Perfil do(a) candidato(a)
Com o objetivo de proporcionar um enriquecimento pessoal por meio da participação no evento, assim
como possibilitar ao(à) participante a oportunidade de submissão e reconhecimento de projeto conforme
oferta do evento, o perfil estabelecido para as candidaturas contempla:

3 BST (Horário De Verão Britânico) é um dos nomes conhecidos do fuso horário UTC+1, que é 1h. adiante do UTC (Tempo
Universal Coordenado), e 4h adiantado em relação ao horário de Brasília.
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•
•
•
•

Possuir entre 18 e 25 anos de idade na data de início do evento;
Ser associado(a) dos Escoteiros do Brasil, com registro vigente na data do evento;
Comunicar-se em inglês em nível intermediário ou superior;
Ter interesse e conhecimento nas pautas de meio ambiente, mudança climática e desenvolvimento
sustentável;
• Possuir interesse e experiência em projetos de cunho sócio-ambiental.

4. Candidatura
De acordo com a característica particular da Conferência Escoteira para o Desenvolvimento Sustentável,
a seleção do(a) participante brasileiro(a) será avaliada através da submissão de um projeto, assim como
através da habilidade de comunicação em inglês. A avaliação do projeto e da habilidade de comunicação
acontecerão em duas etapas.
Os interessados em candidatar-se deverão responder, até o dia 26 de abril de 2021, o formulário intitulado
“Processo Seletivo – Conferência Escoteira para o Desenvolvimento Sustentável”, disponível em: http://
bit.ly/ProcessoSeletivoCEDS.
Sobre a submissão do projeto:
• O projeto deve ser submetido em português, através de um documento em formato PDF com, no
máximo, 2000 palavras;
• Os projetos devem ser focados em meio ambiente, mudanças climáticas ou desenvolvimento
sustentável;
• Os projetos não podem conter informações individuais ou que possibilitem o reconhecimento
do(a) candidato(a); caso localizadas, as informações desse teor serão censuradas para os(as)
avaliadores(as);
• Cada participante deve submeter apenas um projeto;
• O projeto deve ser autoral e a identificação de plágio resultará na desclassificação do(a) candidato(a);
• Os projetos não podem ter sido submetidos a outra instituição, local ou organização.
Sobre a avaliação da habilidade de comunicação em inglês:
• Os(as) candidatos terão sua habilidade de comunicação em inglês avaliada através de uma entrevista
por videochamada, onde o(a) candidato deverá fazer uma breve apresentação do projeto de até
20 minutos;
• As apresentações devem conter uma apresentação de PowerPoint com, no máximo, 20 slides e
deve ser desenvolvido integralmente em inglês;
• As entrevistas ocorrerão nos dias 27, 28 e 29 de abril e serão agendadas pela organização do
processo seletivo junto aos(às) candidatos(as).
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5. Metodologia de avaliação
A avaliação deste processo seletivo, assim como a submissão de candidatura, será dividida em duas
etapas: a avaliação do projeto e avaliação da comunicação em inglês. Cada uma dessas etapas será
avaliada como nota de 1 a 10, e a pontuação final será calculada através de uma média ponderada entre
as duas, sendo 70% da nota referente ao projeto e 30% à habilidade de comunicação em inglês.
A avaliação do projeto redigido em português será realizada através do método duplo-cego, que
compreende o anonimato tanto dos(as) candidatos(as) quanto dos(as) avaliadores(as). Através deste
método, que é amplamente utilizado no meio acadêmico, buscamos maior imparcialidade no processo.
A operacionalização da avaliação será responsabilidade da organização do processo seletivo, que fará o
envio dos projetos aos(às) três avaliadores(as) após retirada das identificações.
Os projetos serão avaliados com nota de 1 a 10 seguindo os seguintes critérios, que espelham o definido
pela organização da Conferência:
Critério
Conteúdo
Relevância
Informações e dados
Eficácia
Impacto
Sustentabilidade
Apresentação
TOTAL

Peso
15%
10%
10%
10%
20%
20%
15%
100%

A avaliação da habilidade de comunicação em inglês será realizada através da apresentação do projeto,
com a utilização de slides, por meio de videochamada. O avaliador será um integrante da Equipe Nacional
de Relações Internacionais e a reunião será acompanhada pela organização deste processo seletivo.
A cada candidato(a) será atribuída uma nota de 1 a 10 de acordo com seu desempenho na apresentação.
Essa nota compreenderá apenas análise das habilidades de comunicação e apresentação, e não avaliará
o conteúdo. As videochamadas serão gravadas para análise posterior, quando necessário.

6. Organização do processo seletivo
O processo seletivo é coordenado pelo Núcleo Nacional de Jovens Líderes, através do coordenador
Felipe Bertoglio e da comunicadora Maria Luiza Giller, em conjunto com a Equipe Nacional de Relações
Internacionais, através da comissária internacional Lídia Ikuta. O material submetido pelos candidatos
será analisado por um trio de avaliadores(as) composto por pessoas com experiência nas áreas de
interesse deste processo seletivo.
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Serão desclassificadas eventuais candidaturas integrantes ou de parentes ou cônjuges de integrantes
da Direção Executiva Nacional, Equipe de Relações Internacionais, Serviço Profissional Escoteiro ou
Conselho de Administração Nacional.
Os reconhecimentos aos projetos, ofertados pela organização da Conferência Escoteira para o
Desenvolvimento Sustentável são de total responsabilidade da organização do evento, e não contam
com a participação dos Escoteiros do Brasil.
Após a seleção do(a) participante brasileiro(a), o(a) mesmo(a) deverá preparar os materiais de seu projeto
para submissão à Conferência até o dia 07/05/2021, e para tal contará com o apoio da Equipe Nacional
de Relações Internacionais. Os materiais a serem submetidos são:
• O projeto deve ser submetido em inglês, através de um documento em formato PDF com, no
máximo, 2000 palavras;
• Apresentação de PowerPoint com, no máximo, 20 slides.

7. divulgação dos resultados
O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 30/04/2021, através dos canais de comunicação
dos Escoteiros do Brasil, da Equipe de Relações Internacionais e da Rede Nacional de Jovens Líderes. 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
Organizadora do Processo Seletivo. Informações complementares podem ser obtidas por meio do
e-mail internacional@escoteiros.org.br com o assunto “Informações – Conferência Escoteira para o
Desenvolvimento Sustentável”.
Desde já, agradecemos o interesse em participar da Conferência Escoteira para o Desenvolvimento
Sustentável e, assim, contribuir para um mundo melhor!

Curitiba, 19 de abril de 2021

Rafael Rocha de Macedo						
Diretor Presidente					

Lídia Ikuta
Comissária Internacional

