Processo de seleção e preparação dos representantes brasileiros para o
Interamerican Leadership Training 2015
Introdução
Durante a 25ª Conferência Interamericana Escoteira, realizada entre os dias 19 e 21 de
setembro de 2013, em Buenos Aires, a Boy Scouts of America (BSA) tornou público aos
Comissários Internacionais das Organizações Escoteiras Nacionais (OEN) o 1° Programa
Interamericano de Liderança (Interamerican Leadership Training).
Temos em 2015 a 3ª edição do programa, a ser realizado pelo primeiro ano na
Guatemala.
O treinamento pretende capacitar os jovens participantes nas práticas de liderança e
torná-los futuros apoios das suas Organizações Escoteiras Nacionais. A partir de práticas
como solução de conflitos, comunicação efetiva, reflexão pessoal e valores escoteiros,
os participantes irão adquirir habilidades de líderes, formarão uma rede de trabalho e
serão embaixadores das suas Organizações Escoteiras para que, em conjunto com a
Rede Interamericana de Jovens, compartilhem conhecimentos.
Nossa instituição é mundialmente conhecida pela característica de formar líderes. Em
nosso Manual do Chefe Escoteiro descrevemos o líder como alguém que precisa se
conhecer, descobrindo e potencializando sua liderança através de habilidades e
competências desenvolvidas durante suas experiências de vida.
Além disso, a participação nesse evento será uma grande oportunidade para os
participantes se envolverem com o projeto Mensageiros da Paz, pois ao mesmo tempo
em que estarão aprimorando a sua capacidade de liderança, estarão desenvolvendo
seu próprio projeto.
Com o intuito de contribuir com o desenvolvimento e aprimoramento da capacidade de
liderança dos seus jovens, os Escoteiros do Brasil pretendem trabalhar com os jovens
participantes para assegurar uma forte e marcante presença dos nossos representantes
no evento.
Quem poderá participar:
Os Escoteiros do Brasil têm a oportunidade de enviar jovens com idade entre 18 e 26
anos incompletos (na data do evento) ao 3º Interamerican Leadership Training.
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Custos e inscrições
Cada participante arcará com o custo de US$ 250 e demais custos para a obtenção de
qualquer visto que seja necessário.
As inscrições foram subsidiadas pela Fundação Estadunidense de Apoio ao Escotismo
Internacional, através do programa Mensageiros da Paz e incluem: passagem aérea e
transporte terrestre, alimentação, hospedagem e material de programa.
Processo de seleção para os representantes brasileiros
A delegação brasileira conta com 2 vagas, que serão destinadas a jovens brasileiros
(18-26 anos), respeitando, obrigatoriamente, um balanço de gênero (um menino e uma
menina).
Estimulados pela possibilidade de enviar representantes brasileiros para o
Interamerican Leadership Training, e obedecendo os parâmetros democráticos que
foram utilizados nas últimas escolhas para representantes juvenis dos Escoteiros do
Brasil, a instituição se utiliza do presente processo de seleção para destinar suas duas
vagas.
Objetivo
Este Processo de Seleção tem por objetivo escolher os dois representantes brasileiros
que participarão do 3º Interamerican Leadership Training, entre os dias 28 de dezembro
e 3 de janeiro de 2016, no Campo Escuela Muxbal, Guatemala.
Este Processo de Seleção adotará as seguintes premissas:
A. Que este processo seja divulgado e encorajado ao maior número possível de jovens
associados aos Escoteiros do Brasil;
B. Que este processo seja democrático, com a indicação dos nossos representantes
juvenis de forma ética e transparente, com a confirmação do Comissário Internacional,
Conselho de Administração Nacional (CAN) e Diretoria Executiva Nacional (DEN).
C. Que este processo valorize os jovens que já estejam dedicados, envolvidos ou ligados
à Rede Nacional de Jovens Líderes, mas sem que isso se torne uma forma de exclusão,
a fim de que ocorra real ampliação de participação juvenil.
FASE I - OFICIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Oficialização
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Segundo o estatuto da Instituição, em seus artigos 17, parágrafo XVII, e 19, parágrafo
V, é uma atribuição do CAN e da DEN proceder com a indicação dos representantes
brasileiros em eventos internacionais.
Seguindo a tradição consolidada pelos últimos eventos internacionais de envolver os
próprios jovens na missão de indicar seus representantes, a DEN, em comum acordo
com a Equipe Nacional de Relações Internacionais e o Núcleo Nacional de Jovens
Líderes, aprovou este processo de seleção. Caberá portanto à ENRI, na
responsabilidade atribuída a Henrique de Andrade Messias, coordenar esta
seleção, apoiado pelo Comissário Internacional, Felipe de Paulo, e posterior ratificação
da Diretoria Executiva Nacional e/ou do Conselho de Administração Nacional.
Espera-se que assim, de fato, selecionemos aqueles que possam representar
legitimamente e com qualidade os Escoteiros do Brasil.
Divulgação
No período de 3 a 31 de agosto, este Processo de Seleção será divulgado ao maior
número de associados dos Escoteiros do Brasil, por meios formais e informais, tais
como:
Informativo Sempre Alerta, site dos Escoteiros do Brasil, grupo de e-mails da Rede
Nacional de Jovens Líderes, listas de e-mails de todas as comissões nacionais, bem
como nos perfis e páginas oficiais da instituição nas redes sociais Twitter e Facebook.
As Regiões Escoteiras, Núcleos Regionais e associados dos Escoteiros do Brasil serão
encorajados também a divulgar este processo por meio de seus próprios mecanismos.
Fase II - SELEÇÃO
Comitê de Seleção
O Comitê de Seleção será composto por 5 pessoas, escolhidas de comum acordo entre
Núcleo Nacional, ENRI e DEN, sendo elas: Cristine Ritt, ex-membro da Rede Nacional
de Jovens Líderes, Felipe de Paulo, Comissário Internacional, Oscar Palmquist, membro
da DEN, Jonathan Govier, membro do CAN, e Márcio Sequeira, membro do Conselho
Consultivo Nacional.
Caberá ao coordenador deste processo de seleção apenas assessorar o Comitê e
verificar o cumprimento dos requisitos e exigências. O coordenador do processo e os
membros do Comitê, da mesma forma, não poderão ser candidatos, bem como ter
parentes seus ou membros de mesmo órgão (Grupo Escoteiro, Equipe, Comissão,
Conselho, Diretoria, etc.) do Movimento Escoteiro como candidatos. Também não
poderão se candidatar funcionários do Escritório Nacional e membros do CAN ou DEN.
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O coordenador do processo atuará como secretário do processo, diligenciando junto ao
EN para fins de verificação de registro e outros.
Candidaturas
Poderão se candidatar os associados dos Escoteiros do Brasil que tenham de 18 a 26
anos incompletos no ano de 2015 e que respeitem as seguintes exigências iniciais:
• Estar registrado na Instituição nos últimos dois anos (2014 e 2015), sendo que o
registro de 2014 não poderá ser retroativo;
• Enviar Ficha de Candidatura e Termo de Compromisso até a data de 31 de agosto de

2015, impreterivelmente;

• Ter fluência no idioma inglês (eis que os trabalhos se desenvolvem neste idioma).

Conhecimentos no idioma espanhol serão considerados um diferencial.

Os candidatos, no momento do envio da sua postulação, deverão ainda firmar o Termo
de Compromisso, nos seguintes termos:
• Concordar com as disposições gerais deste Processo de Seleção;
• Estar disposto a colaborar em todas as tarefas definidas pela Fase III - Preparativos;
• Assumir as responsabilidades exigidas pela Fase V - Resultados.

A Ficha de Candidatura e o Termo de Compromisso serão elaborados pelo coordenador
deste Processo de Seleção e serão divulgados pelos mesmos canais de divulgação deste
Processo de Seleção.
A documentação deverá ser enviada no prazo determinado ao coordenador deste
Processo de Seleção e aguardar confirmação de recebimento. O endereço eletrônico
para
recebimento
das
fichas,
ou
para
solução
de
dúvidas,
é
selecao@escoteiros.org.br
A Seleção
Primeira Etapa
Tão logo o prazo para o envio das candidaturas se encerre (31 de agosto de 2015), o
coordenador enviará as fichas aos membros do Comitê de Seleção, que deverão dar
seu parecer entre o período de 1º e 7 de setembro de 2015. Os membros do Comitê de
Seleção receberão apenas as Fichas de Candidatura, sem identificação do candidato, e
farão a escolha considerando as premissas deste processo, a responsabilidade inerente
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à participação ao 3º Interamerican Leadership Training, e a possibilidade de
enriquecimento do candidato e do Escotismo Brasileiro, Interamericano e Mundial.
Estes darão seu parecer individualmente, sem poder comunicar-se com os demais
membros, com os candidatos, ou terceiros, durante o período da seleção. Quaisquer
dúvidas deverão ser sanadas com o coordenador do processo. O parecer deverá ser
dado na forma de uma lista de 5 nomes, em ordem de preferência. Por exemplo: 1 –
Candidato 8, 2 – Candidato 4, e assim por diante.
Para se apurar o resultado, cada candidato citado receberá uma pontuação decrescente.
Por exemplo: o número 1 recebe dez pontos, o número 2 recebe oito pontos, e assim
por diante. Será feita a mesma contagem em cada lista e os pontos serão somados. A
“contagem dos pontos” será comunicada apenas aos membros do Comitê, evitando
assim observações diretas quanto às preferências de cada candidato. Eventuais
empates serão desempatados pelos membros do Comitê, em consulta extra.
Segunda Etapa
Os candidatos melhor classificados serão entrevistados por membros da ENRI somente
para confirmação do conhecimento de línguas. Com base nas entrevistas e na decisão
do Comitê de Seleção, o Coordenador do Processo de Seleção fará a indicação dos dois
representantes brasileiros ao 3º Interamerican Leadership Training, respeitando o
balanço de gênero da delegação. Essas entrevistas poderão ser realizadas ao vivo ou,
na impossibilidade, via Skype ou telefone.
Os demais classificados serão então considerados suplentes, caracterizando assim a
lista de espera.
A DEN, dentro de suas atribuições, nomeará os representantes brasileiros ao 3º
Interamerican Leadership Training.
Resultado
O resultado (ordem dos escolhidos, sem a pontuação discriminada) será publicado a
partir do dia 8 de setembro, nos mesmos canais por onde este processo fora antes
divulgado. Os nomes dos membros do Comitê irão a público no mesmo momento.
Espera-se enviar jovens brasileiros que representem a diversidade e capacidade da
juventude brasileira e dos Escoteiros do Brasil. Todos os candidatos serão respeitados
e valorizados em suas qualidades. Será valorizada não só a experiência, mas
também a possibilidade de dar oportunidade a quem nunca participou de
alguma representação internacional juvenil.
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Não será exigido dos candidatos que eles “saibam tudo”, pois haverá, justamente, uma
capacitação aos selecionados. A única obrigatoriedade será, é claro, o cumprimento dos
pré-requisitos, acordos e exigências estabelecidas neste processo.
Fase III - Preparação
No mês de setembro de 2015, começarão os preparativos para viabilizar a participação
dos jovens selecionados.
Leituras definidas pelos responsáveis pela preparação podem se fazer necessárias.
Suplências
Na impossibilidade de um ou mais dos candidatos selecionados não poderem participar,
serão chamados, pela ordem, aqueles que estão na suplência ou em lista de espera.
Capacitação
Também neste mesmo período, será desenvolvido com os jovens representantes o
Núcleo Nacional e possíveis convidados um trabalho de capacitação. Seu objetivo é
preparar tecnicamente os membros da delegação, de forma a complementar os
conhecimentos necessários à participação no treinamento de liderança e ampliar os
conhecimentos pré-existentes.
Esta capacitação se dará pela troca de experiências entre os membros da delegação e
do Núcleo Nacional, leituras recomendadas e discussões pela internet. Poderão, ainda,
fazer reuniões prévias aos eventos.
Fase IV - Representação
O 3º Interamerican Leadership Training acontecerá entre os dias 28 de dezembro e 3
de janeiro de 2016, na Cidade da Guatemala, Guatemala.
Fase V - Resultados
Após a participação no 3º Interamerican Leadership Training, os jovens representantes
brasileiros assumirão sua responsabilidade em gerar resultados.
Deverão elaborar, portanto, um relatório completo até o dia 1º de fevereiro de 2016 e
disponibilizar para a Rede Nacional e para os Escoteiros do Brasil documentos e
informações úteis obtidas no evento. Este relatório deverá conter relatos e avaliações
sobre a participação da própria delegação jovem, das experiências trazidas das demais
delegações, dos temas discutidos e acordos feitos.
ESCOTEIROS DO BRASIL
Escritório Nacional
Rua Coronel Dulcídio, 2107
Água Verde, Curitiba, PR
Tel (41) 3353-4732
www.escoteiros.org.br

Esta delegação deverá ainda apresentar esse relatório oficialmente no Fórum Nacional
de Jovens Líderes de 2016, em Campo Grande (MS), bem como se comprometer a
formatar e desenvolver uma oficina de trabalho junto ao Congresso Nacional Escoteiro
em Campo Grande (MS).
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