
PROCESSO SELETIVO DA REDE NACIONAL DE JOVENS LÍDERES

28ª CONFERÊNCIA ESCOTEIRA INTERAMERICANA

1. Sobre o Evento

A Conferência Escoteira Interamericana, instância deliberativa da Organização
Mundial do Movimento Escoteiro e órgão máximo de governo da Região Escoteira
Interamericana, é realizada a cada quatro anos em diferentes países das Américas.

Serão tratados na Conferência os temas: eleição dos membros do Comitê Escoteiro
Interamericano e Assessores Juvenis (Youth Advisors), eleição da cidade-sede para a
29ª Conferência Escoteira Interamericana 2025, eleição de cidades-sede para os
próximos eventos regionais de jovens (JamCam e Moot), apresentação no novo
Plano Regional, entrega da Condecoração Juventude das Américas e a adoção de
resoluções para o Movimento Escoteiro na Região Escoteira Interamericana.

Data do Evento: 23 a 26 de novembro de 2022

Modalidade de Participação: Virtual e Presencial (Ciudad del Este, Paraguay)

Para a Região Escoteira Interamericana, a Participação Juvenil é um processo
mediante o qual pessoas jovens, com base nos valores da Lei e Promessa Escoteira,
se comprometem e são parte ativa na tomada de decisões no âmbito de sua
unidade, instituição e/ou comunidade; contribuindo com a conquista da missão do
Movimento Escoteiro. (Política Interamericana de Participação Juvenil, OSM-IAR,
2014)

Reconhecer que a participação de jovens é um elemento chave do Método
Escoteiro nos impulsiona a fortalecer e garantir a Participação Juvenil em todos os
níveis do Movimento Escoteiro. Sendo assim, a Participação Juvenil a nível
Institucional tem como finalidade oferecer aos jovens um entorno real e desafiador
onde desenvolver suas capacidades.



2. Programa do Evento

A agenda detalhada da Conferência será determinada pelo Comitê Escoteiro
Interamericano e divulgada posteriormente, entretanto além das sessões plenárias
estão previstas atividades turísticas na usina hidrelétrica binacional de ITAIPÚ e um
Jantar Festivo de Noite das Américas.

A Conferência irá se realizar das 09h00 (GMT-4) da quarta-feira, dia 23 de novembro,
às 22h00 (GMT-4) do sábado, dia 26 de novembro, com o jantar de encerramento,
no Salão Paraná do Hotel Acaray.

Endereço: 11 de Septiembre y Luis María Argaña, Ciudad del Este 7000, Paraguay.

2.1 Alimentação

O valor de inscrição da Conferência, detalhado abaixo, inclui almoços e lanches
desde a manhã de terça-feira, dia 23 de novembro, até o almoço do sábado, dia 26
de novembro. Também inclui o jantar durante a Noite das Américas do dia 24 de
novembro de 2022, e o jantar de encerramento do dia 26 de novembro. A
alimentação não mencionada está a encargo de cada participante, para o qual
pode usar os serviços de restaurante do seu respectivo hotel ou desfrutar da
variedade gastronômica na Ciudad del Este.

2.2 Hospedagem

Os participantes devem cobrir seus custos com alojamento, independentemente
da categoria de inscrição.

2.3 Safe From Harm

Para garantir que todos tenham uma experiência segura, inclusiva e positiva
durante a Conferência Interamericana, todos os participantes devem aceitar o
Código de Conduta e completar os cursos online “A Salvo del Peligro” / “Safe from
Harm” para obter acesso ao evento.

Para quem não contar com o certificado do curso (SfH2), poderá realizá-lo nos
seguintes links em Espanhol e Inglês.

Para os que já realizaram o curso depois de 01 de janeiro de 2019 não é necessário
realizar novamente, porém devem encaminhar o certificado para registro no
evento.

https://www.scout.org/es/elearning_sfh2_es
https://www.scout.org/elearning_sfh2


2.4 Idiomas de participação

A Conferência se desenvolverá nos dois idiomas oficiais da Região Interamericana,
Espanhol e Inglês, com tradução simultânea aos dois idiomas, sendo assim a
fluência em ao menos um dos dois idiomas é um fator indispensável.

2.5 Atividades sociais

● Cerimônia de Inauguração: Quarta-feira 23 de novembro de 2022, às 15h00. O
ato inaugural se realizará no salão Paraná do Hotel Acaray. Código de
Vestimenta: Uniforme Escoteiro.

● Noite das Américas: Quinta-feira 24 de novembro de 2022, a partir das 20h00
no salão Paraná do Hotel Acaray. Cada delegação preparará uma mostra
cultural e gastronômica de seu país e oferecerá degustações aos presentes.
Para isso contará com um espaço apropriado e o equipamento básico. A
Conferência proporcionará jantar durante essa atividade. Código de
vestimenta: Trajes típicos do país.

● Dia turístico na plataforma hidrelétrica binacional de ITAIPÚ: Sexta-feira 25
de novembro de 2022. Os ônibus partirão às 08h30 do Hotel Acaray para
desfrutar de um dia conhecendo esta maravilha da engenharia moderna
localizada entre Paraguay e Brasil. Código de vestimenta: Casual escoteiro

● Jantar de Encerramento: Sábado 26 de novembro de 2022, a partir das 20h
no salão Paraná do Hotel Acaray. Este jantar é patrocinado pela Fundação
Escoteira Interamericana. O tema do jantar será informado posteriormente.

3. Participação e inscrição

A participação na Conferência Escoteira Interamericana se dá por meio do envio de
delegados(as) e observadores(as). Os Escoteiros do Brasil podem enviar até 6
delegados(as), os quais formarão a Delegação Brasileira.

As possibilidades de participação serão postuladas mediante aprovação em
Processo Seletivo, com opção presencial e virtual, sendo destas:

● 01 vaga para jovem líder como Delegado(a), membro votante na Conferência;
● 01 vaga para jovem líder como candidato(a) a Youth Advisor, que será

também delegado(a), membro votante na Conferência;

.



O processo de escolha de participantes brasileiros em conferências internacionais
ocorre de acordo com a Política Nacional de Relações Internacionais, prevista nas
Resoluções 02/2013 e 01/2018 do CAN, incluindo as alterações previstas no título 7.1.4
da Política Nacional de Envolvimento Juvenil, instituída pela Resolução 02/2021, e
no Estatuto Social da UEB.

Conforme o Art. 4º da Resolução 02/2013, os(as) observadores(as) e delegados(as)
serão selecionados(as) através de processo seletivo transparente e a listagem
completa será apresentada à DEN.

Sendo assim, para as 6 vagas de delegados disponíveis para a 28ª Conferência
Escoteira Interamericana, 2 serão selecionadas por meio deste processo seletivo,
exclusivo para a Rede Nacional de Jovens Líderes, e as demais serão indicadas pela
Diretoria de Relações Internacionais à DEN, conforme segue: uma vaga para o
Diretor Presidente dos Escoteiros do Brasil, 02 vagas ao Conselho de Administração
Nacional, e uma vaga a Comissária Internacional.

Quanto aos observadores, será liberado posteriormente um edital da Diretoria de
Relações Internacionais que procederá o processo de seleção, entretanto sem
número específico de vagas.

Deste modo, cumpre-se com as vagas destinadas à delegação dos Escoteiros do
Brasil na Conferência Escoteira Interamericana de 2022.

A inscrição dos participantes brasileiros no evento ficará a encargo da Diretoria
de Relações Internacionais, a qual após escolher os selecionados no processo
seletivo, conjuntamente ao Núcleo Nacional de Jovens Líderes, requisitará ao
Escritório Nacional as cartas de autorização da União dos Escoteiros do Brasil para
participação no evento.

3.1 Valores e taxas de inscrição

O custo de taxas de inscrição para os delegados, que inclui a alimentação do
evento mencionado anteriormente, será arcado pela União dos Escoteiros do
Brasil, sendo assim não acarretará em nenhum custo adicional aos selecionados no
processo seletivo, salvo os custos de transporte e hospedagem individuais.

Por sua vez, aos observadores e acompanhantes não será creditado nenhum valor
de aporte para participação no evento, sendo necessário acertar os valores de
inscrição junto ao Escritório Nacional, conforme orientações de edital próprio.

https://escoteiros.org.br/downloads/resolucao-2-13/
https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Politica_nacional_de_envolvimento_juvenil_09.pdf


3.2 Orientações de Participação dos Delegados: Modalidade Presencial

Por decisão da Diretoria Executiva Nacional, as participações da delegação
brasileira serão 100% presenciais, portanto fica a encargo de cada participante a
logística de transporte não prevista pelo evento. A inscrição na 28ª Conferência
Escoteira interamericana, que será subsidiada pelos Escoteiros do Brasil, inclui
segundo a organização do evento:

● Traslados do aeroporto internacional de Foz do Iguaçu (Brasil), aeroporto
Internacional de Puerto de Iguazú (Argentina) ou Terminal Rodoviário da
Ciudad del Este, ao hotel sede evento; e traslado do hotel sede até o
aeroporto internacional de Foz do Iguaçu (Brasil), aeroporto Internacional de
Puerto de Iguazú (Argentina) ou Terminal Rodoviário da Ciudad del Este (nos
dias 22 de novembro e 27 de novembro de 2022);

● Lanches e almoços desde o dia 23 de novembro até o dia 26 de novembro de
2022;

● Uso de instalações do hotel sede para as diversas atividades da Conferência;
● Cerimônia de Inauguração;
● Traslado à usina hidrelétrica binacional de ITAIPU,  com atividades turísticas;
● Noite das Américas e jantar de Encerramento;
● Sessões plenárias com interpretação simultânea , kit de participante (que

contém: portfólios, pin e insígnia da 28ª Conferência Escoteira
Interamericana), materiais de trabalho e papelaria.

3.3 Orientações de Participação: Modalidade Virtual

A participação virtual será possível somente aos observadores, tratados em edital
próprio pela Diretoria de Relações Internacionais.

4. Processo seletivo

A participação de jovens na 28ª Conferência Escoteira Interamericana é de extrema
importância para os Escoteiros do Brasil, na condição de uma grande Organização
Escoteira vinculada a Região Interamericana, a fim de expressar a visão ímpar de
seus associados e colaborar diretamente com os objetivos das Políticas de
Envolvimento Juvenil possibilitando estes espaços de tomada de decisão.

Sendo assim, o Núcleo Nacional de Jovens Líderes apresenta esse processo seletivo
para delegados e observadores da Conferência, bem como de candidato a Youth
Advisor da Região Interamericana, tendo suas fases e prazos definidos em cada
candidatura.



De acordo com as características demandadas para as funções de representação
dos Escoteiros do Brasil em evento deliberativo internacional, buscando maior
contribuição à associação, o perfil estabelecido para as candidaturas contempla as
exigências e critérios em cada categoria específica deste edital.

Desta forma, este processo selecionará 2 delegados(as) com idade entre 18 e 25
anos, sendo um destes o(a) candidato(a) à Youth Advisor, de modo a assegurar que
pelo menos 30% da Delegação Brasileira seja integrada por Jovens Líderes.
Lembrando que o(a) Youth Advisor Interamericano deverá passar pela decisão do
FNJL.

4.1 Comitê Organizador

Segundo as especificações da Política Nacional de Envolvimento Juvenil e da
Política Nacional de Relações Internacionais, em conjunto aos artigos 68 e 69 do
Regulamento Geral da Rede Nacional de Jovens Líderes, os processos seletivos
internacionais da RNJL são promovidos e coordenados por comitê misto composto
pelos três coordenadores do Núcleo Nacional e o Comissariado Internacional.

O material submetido pelos candidatos será analisado por um grupo de avaliadores
composto por pessoas com experiência nas áreas de interesse deste processo
seletivo. Será assegurado que os(as) avaliadores(as) não possuam quaisquer
conflitos de interesse com os(as) candidatos(as), nos seguintes parâmetros:

● Vínculos familiares entre avaliador(a) e candidato(a): cônjuge/companheiro,
parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau;

● Avaliador(a) e candidato(a) que possuem relação profissional;
● Avaliador(a) e candidato(a) que participam da mesma Unidade Escoteira

Local;
● Avaliador(a) e candidato(a) que possuem relação de assessor(a) pessoal de

formação e assessorado(a).

Serão desclassificadas eventuais candidaturas de membros integrantes da Diretoria
Executiva Nacional, Serviço Profissional Escoteiro e coordenadores deste Processo
Seletivo.

4.2 Candidaturas a Delegado Jovem Líder da 28ª Conferência Interamericana

Como os requisitos obrigatórios para candidatura:

● Ter de 18 a 25 anos de idade na data de início do evento;
● Ser associado(a) dos Escoteiros do Brasil, com registro vigente na data do

evento;

https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Regulamento_RNJL.pdf


● Possuir o certificado do curso Safe from Harm / A Salvo del Peligro;
● Proficiência em algum dos idiomas oficiais do evento: Inglês ou Espanhol;

Serão considerados como critérios de avaliação e desempate:

● Compreender a estrutura e as ações dos Escoteiros do Brasil;
● Demonstração de interesse em se envolver no Movimento Escoteiro em

âmbito internacional;
● Demonstração de domínio da língua escolhida nas questões dissertativas;
● Compartilhamento de competências e experiências acerca de temas

inerentes ao movimento escoteiro;
● Diversidade de gênero e de área geográfica na distribuição das vagas;
● Participação ativa na Rede Nacional de Jovens Líderes;
● Capacidade de promover soluções criativas e estruturadas a problemáticas

relacionadas ao movimento escoteiro e sociedade de forma geral;
● Atuações anteriores em equipes, comissões ou eventos dos Escoteiros do

Brasil em qualquer nível;
● Motivações pessoais para participação no evento;

Algumas das informações solicitadas no formulário são:

● Carta de motivação de até uma página, em PDF;
● Currículo escoteiro, com foto, em PDF;
● Resposta às questões presentes no formulário específico;

Além dos tópicos de avaliação no processo seletivo, serão recolhidos os dados para
inscrição do candidato, uma vez que este for selecionado para participar do evento,
sendo: Nome Completo, Registro Escoteiro, Data de Nascimento, dados sobre sua
atuação no movimento escoteiro, necessidades de apoio ou acessibilidade, email
id@escoteiros.

PRIMEIRA FASE - Delegados

Como primeira fase do Processo Seletivo para os Delegados Jovens Líderes, as
candidaturas serão recolhidas pelo Escritório Nacional e repassadas ao Comitê
Organizador para avaliação anonimamente, onde será realizado uma primeira
avaliação das candidaturas.

● Período de candidaturas a delegados: até 11 de setembro de 2022
● Link de submissão: Formulário de Candidatura

https://forms.gle/PWsShGmbqrk33qjM6


SEGUNDA FASE - Delegados

Complementarmente, os(as) candidatos(as) deverão participar de uma segunda
etapa de avaliação da sua capacidade de comunicação em inglês ou espanhol,
através de entrevista online, a ser marcada posteriormente, entre os dias 15 e 18 de
setembro de 2022. Ademais, será contemplado ainda nesta fase um relatório de
autoavaliação.

TERCEIRA FASE - Delegados

Após serem selecionados dois candidatos na fase anterior, estes serão convidados a
se apresentarem à Rede no Fórum Nacional de Jovens Líderes, que ocorrerá em 25
de setembro de 2022, para o referendo das indicações e apresentação de toda a
delegação jovem do Brasil para a 28ª Conferência Escoteira Interamericana.

4.3 Candidaturas a Youth Advisor da Região Interamericana

Como os requisitos obrigatórios para candidatura:

● Ter de 18 a 25 anos de idade na data de início do evento;
● Ser associado(a) dos Escoteiros do Brasil, com registro vigente na data do

evento;
● Possuir o certificado do curso Safe from Harm / A Salvo del Peligro;
● Proficiência em algum dos idiomas oficiais do evento: Inglês ou Espanhol;

Serão considerados como critérios de avaliação e desempate:

● Compreensão da estrutura e as ações dos Escoteiros do Brasil;
● Compreensão da estrutura e as ações da Região Interamericana;
● Demonstração de interesse em se envolver no Movimento Escoteiro em

âmbito internacional;
● Demonstração de conhecimento das funções a serem desempenhadas

enquanto assessor juvenil do Comitê interamericano;
● Demonstração de domínio da língua escolhida nas questões dissertativas;
● Compartilhamento de competências e experiências acerca de temas

inerentes ao movimento escoteiro;
● Diversidade de gênero e de área geográfica na distribuição das vagas;
● Participação ativa na Rede Nacional de Jovens Líderes;
● Capacidade de promover soluções criativas e estruturadas a problemáticas

relacionadas ao movimento escoteiro e sociedade de forma geral;
● Atuações anteriores em equipes, comissões ou eventos dos Escoteiros do

Brasil em qualquer nível;



● Adequação às exigências interamericanas, especialmente no quesito de
conflitos de interesse;

● Motivações pessoais para pleito do cargo;

Algumas das informações solicitadas no formulário são:

● Carta de motivação de até uma página, em PDF;
● Currículo escoteiro, com foto, em PDF;
● Resposta às questões presentes no formulário específico;

Além dos tópicos de avaliação no processo seletivo, serão recolhidos os dados para
inscrição do candidato, uma vez que este for selecionado para participar do evento,
sendo: Nome Completo, Registro Escoteiro, Data de Nascimento, dados sobre sua
atuação no movimento escoteiro, necessidades de apoio ou acessibilidade, email
id@escoteiros.

PRIMEIRA FASE - Assessor Juvenil

Como primeira fase do Processo Seletivo para candidato a Assessor Juvenil do
Comitê Interamericano, as candidaturas serão recolhidas pelo Escritório Nacional e
repassadas ao Comitê Organizador para avaliação anonimamente, onde será
realizado uma primeira avaliação das candidaturas.

● Período de candidaturas a delegados: até 11 de setembro de 2022
● Link de submissão: Formulário de Candidatura

SEGUNDA FASE - Assessor Juvenil

Complementarmente, os(as) candidatos(as) deverão participar de uma segunda
etapa de avaliação da sua capacidade de comunicação em inglês ou espanhol,
onde irá também demonstrar seus conhecimentos acerca da função, através de
entrevista online, a ser marcada posteriormente, entre os dias 15 e 18 de setembro
de 2022. Ademais, será contemplado ainda nesta fase um relatório de
autoavaliação.

TERCEIRA FASE - Assessor Juvenil

Após serem selecionados os candidatos habilitados na fase anterior, estes serão
convidados a realizar campanha de postulação do cargo frente à Rede Nacional de
Jovens Líderes, no período de 21 a 24 de setembro de 2022, antecedendo o Fórum
Nacional de Jovens Líderes, que ocorrerá no dia 25.

https://forms.gle/PWsShGmbqrk33qjM6


Após o período de campanhas, os candidatos habilitados serão convocados a se
apresentar no Fórum Nacional de Jovens Líderes, que ocorrerá em 25 de setembro
de 2022, para o pleito de candidatura, onde serão submetidos às perguntas da
plenária do Fórum Nacional. Passado o momento de perguntas, ocorrerá de fato a
votação para indicação do candidato a Youth Advisor, e por fim ocorrerá a
apresentação de toda a delegação jovem do Brasil para a 28ª Conferência Escoteira
Interamericana.

Tomando por base o Art. 70 do Regulamento Geral da RNJL, onde prontifica que as
indicações a cargos eletivos internacionais são deliberadas pelo Fórum Nacional de
Jovens Líderes, que decidirá entre os(as) candidatos(as) habilitados(as) que
possuírem interesse, mediante processo seletivo previsto no Art. 68, inciso II. Com
isso, temos que o processo seletivo será uma medida prévia à decisão do Fórum.

Em complemento, o Art. 22. da Resolução 02/2013 do CAN, e o Estatuto da UEB,
temos que as candidaturas a cargos eletivos internacionais devem ser aprovadas
pela DEN, por meio do Comissariado Internacional que já realiza processo seletivo
com comitê misto e, posteriormente, validadas pelo CAN.

QUARTA FASE - Assessor Juvenil

Possuindo a indicação do Fórum Nacional e as aprovações da DEN e CAN, o
candidato a Youth Advisor passará a pleitear o cargo de Youth Advisor 2022-2025
junto a Região Interamericana na 28ª Conferência Escoteira, onde será submetido
na plenária a novas perguntas nos moldes estabelecidos pelo evento. Com isso, o
candidato será incorporado como membro da delegação brasileira na condição de
delegado, e terá a inscrição custeada pelos Escoteiros do Brasil.

4.5 Divulgação e contatos

A divulgação de resultados de todas as categorias, após a passagem pelo Fórum
Nacional, será feita entre os dias 26 e 30 de setembro de 2022, por meio dos canais
oficiais dos Escoteiros do Brasil, e até isso ocorrer os candidatos serão contatados
individualmente por meio dos contatos fornecidos no processo seletivo.

Importante: O não retorno do candidato, de qualquer uma das categorias, para
com as comunicações do comitê organizador qualificará a desqualificação do
processo seletivo.



4.6 Cronograma

O cronograma abaixo visa compilar as informações de prazos e datas referentes ao
processo seletivo as vagas de Delegado e candidato a Youth Advisor:

Fase do Processo Youth Advisor Delegado

1ª - Candidaturas até 11 de setembro até 11 de setembro

Retorno 1ª Fase 12 a 14 de setembro 12 a 14 de setembro

2ª - Entrevistas 15 a 18 de setembro 15 a 18 de setembro

Retorno 2ª Fase 19 a 21 de setembro 19 a 21 de setembro

“Campanha pré-Fórum" 21 a 24 de setembro –

3ª - Fórum Nacional JLs 25 de setembro 25 de setembro

Aprovação CAN e DEN até 16 de outubro até 16 de outubro

4ª - Conferência 23 a 26 de novembro –

4.7 Vagas remanescentes

Para os casos de desistência dos selecionados a delegados, se seguirá a ordem de
qualificação avaliada pelo comitê do processo seletivo, até que se esgotarem todas
as alternativas de candidatos habilitados.

O mesmo desfecho seguirá para os candidatos a Youth Advisor, com a exceção de
que, caso o Fórum Nacional de Jovens Líderes não indique nenhum dos nomes
como candidato brasileiro a Youth Advisor, os selecionados terão oportunidade de
seguir enquanto delegados somente, e, portanto, a ordem de qualificação dos
candidatos a delegados seguirá para as duas vagas.

Para o cenário de que não restem candidatos habilitados a compor uma ou as duas
vagas de delegados, essas vagas serão preenchidas pelo Núcleo Nacional de Jovens
Líderes, como última alternativa de manter 30% da delegação composta por jovens
líderes, sendo esta situação amplamente esclarecida a toda a RNJL.



5. Outras informações

O conteúdo presente nesta circular foi traduzido e adaptado da divulgação oficial
da Região interamericana, que pode ser consultada publicamente para mais
informações através do site oficial do evento.

6. Coordenação

Este processo seletivo é coordenado pelo Núcleo Nacional de Jovens Líderes e
Diretoria de Relações Internacionais, com apoio do Escritório Nacional dos
Escoteiros do Brasil.

Quaisquer procedimentos não previstos nesta circular serão passíveis de análise e
decisão pelo comitê misto do Núcleo Nacional e Diretoria de Relações
Internacionais. Informações complementares podem ser obtidas através do e-mail
nnjl@escoteiros.org.br.

Curitiba, 02 de setembro de 2022

Núcleo Nacional de Jovens Líderes

Ivan Nascimento Fernanda Soares

Presidente
Escoteiros do Brasil

Comissária Internacional
Escoteiros do Brasil

Filipe Andrade dos Santos Malizia Lukas Palermo Lopes Santiago Alcides da Costa

Coordenador do NNJL Coordenador do NNJL Coordenador do NNJL

https://www.planscoutiar.org/conferencia-scout-interamericana.html
mailto:nnjl@escoteiros.org.br

