
PROCESSO SELETIVO DA REDE NACIONAL DE JOVENS LÍDERES

28ª CONFERÊNCIA ESCOTEIRA INTERAMERICANA

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.

O Núcleo Nacional de Jovens Líderes apresentou portanto esse processo seletivo
para delegados da Conferência, bem como de candidato brasileiro a Youth Advisor
da Região Interamericana, sendo este um dos dois delegados jovens enviados pela
instituição.

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, que
indicou um representante da Equipe Nacional de Relações Internacionais para
conduzir o processo seletivo junto ao Núcleo Nacional.

Como resumo do processo, ao todo obtivemos 03 (três) candidaturas a Youth
Advisor, e 02 (duas) candidaturas a delegados. Porém os mesmos jovens líderes
poderiam se candidatar em mais de uma categoria, resultando que ao todo foram
03 (três) pessoas inscritas em todo o processo, pois 02 (duas) tiveram candidatura
dupla.

Após duas etapas do Processo Seletivo, sendo especificamente a resposta por
formulário e as entrevistas virtuais, contabilizou-se ao final 01 (uma) desistência, 01
(uma) inaptidão a ambas as vagas e 01 (uma) aptidão a ambas as vagas.

Dessa forma, o candidato Matheus Valois Serra (RE: 651022) se classificou como
pré-candidato a Youth Advisor e também como delegado brasileiro. Portanto
seguirá para votação no Fórum Nacional de Jovens Líderes, no dia 25 de setembro,
para aprovação de sua candidatura como Youth Advisor, com posterior
encaminhamento à Diretoria Executiva Nacional e Conselho de Administração
Nacional.

Caso Matheus Valois não seja aprovado no Fórum Nacional, esclarecemos que o
mesmo mantém a aptidão para o cargo de delegado brasileiro na 28ª Conferência,
sendo esta sua segunda candidatura e portanto seguirá nessa representação,
mediante aprovação da DEN e CAN.



Esclarecemos também que, o processo seletivo visou preencher as duas vagas de
delegados jovens que são destinadas a RNJL, portanto como especificado em
edital a vaga remanescente será ocupada por um dos membros do Núcleo
Nacional de Jovens Líderes, que será apresentado no Fórum Nacional, visando
manter ao menos 30% da delegação brasileira sendo composta de jovens líderes.

Quaisquer dúvidas sobre o andamento do processo podem ser encaminhadas ao
Núcleo Nacional através do e-mail nnjl@escoteiros.org.br
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