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Apresentação
Em agosto de 2021, acontecerão a 42ª Conferência Escoteira Mundial e o 14º Fórum
Escoteiro Mundial de Jovens, onde delegações de 171 Organizações Escoteiras Nacionais
e parceiros globais se reunirão para direcionar o futuro do maior movimento educacional
juvenil do mundo.
A Conferência Mundial Escoteira e o Fórum Mundial de Jovens serão os maiores já
realizados nos 100 anos de história do evento, e disponibilizará uma plataforma para até
3.500 participantes desempenharem um papel ativo na definição de Políticas, Planos e
Diretrizes Mundiais compartilhados pelo Movimento Escoteiro em todo o mundo.
O tema “Bridging the World” (“Construindo Pontes”) desafia os participantes a construir
pontes em suas comunidades locais e, ainda além, com outras Organizações Escoteiras
Nacionais, enfatizando a necessidade do trabalho conjunto para colocar nosso planeta no
caminho da paz e da sustentabilidade.
A Conferência Escoteira Mundial é o órgão deliberativo da Organização Mundial do
Movimento Escoteiro (OMME/WOSM). Realizada a cada três anos, a Conferência permite
que 171 Organizações Membros desempenhem um papel ativo na definição das Políticas,
Planos e Diretrizes Mundiais comuns ao Movimento Escoteiro em todo o mundo.
O Fórum Mundial de Jovens acontece antes da Conferência, e oferece aos jovens
oportunidades para que eles adquiram novos conhecimentos e habilidades, abrindo
portas para seu envolvimento na tomada de decisão no Escotismo em nível mundial.
Para conhecer as propostas, agenda e temas dos eventos, consulte o site oficial:
https://scoutconference.org/.
O Comitê Escoteiro Mundial decidiu pela gratuidade da participação na Conferência e no
Fórum Mundial de Jovens, considerando o impacto econômico gerado pela pandemia. As
Organizações Escoteiras Nacionais, membros da OMME, serão encorajadas a fazer uma
contribuição voluntária para o Re-Energising Scouting Fund durante o processo de
registro, através da Plataforma de Doação Escoteira, cuja finalidade é apoiar as
Associações Escoteiras Nacionais, especialmente em seus esforços de recuperação diante
das dificuldades causadas pela pandemia.

Datas e forma de Realização
A Organização Mundial do Movimento Escoteiro (WOSM) anunciou novas datas para a
realização do 14º Fórum Mundial de Jovens e da 42ª Conferência Mundial em 2021, após
adiamento em 2020 devido à pandemia.
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Após consulta com o anfitrião do evento presencial (Egito), o Comitê Mundial Escoteiro
decidiu que o Fórum Mundial de Jovens seria realizado de 18 a 22 de agosto de 2021 e a
Conferência Mundial aconteceria de 25 a 29 de agosto de 2021 em formato virtual.
Confira a programação completa do evento através do link e atente-se aos horários das
atividades, que ocorrerão segundo fuso horário GMT (o Horário de Brasília é GMT -3 horas):
https://scoutconference.org/agenda/.
É importantíssimo que delegados e observadores estudem bem a agenda das atividades
para que possam organizar seus compromissos profissionais e pessoais durante a semana
do evento. Contamos com o comprometimento de todos os participantes.
Ambos os eventos promovem o processo de tomada de decisão que impacta o futuro do
Escotismo Mundial. Delegados e observadores participarão de workshops educacionais,
incluindo momentos de integração em dinâmicas de socialização e oportunidades de
construírem novas amizades com os escoteiros de todo o mundo, num ambiente de
trocas de experiências, sonhos e inspirações.
Confira o vídeo com informações sobre os eventos:
https://youtu.be/GyGu7bKCo6A
Os idiomas oficiais da WOSM e da Conferência são o Inglês e o francês. Todos os itens da
agenda, inclusive Projetos de Resolução e Emendas Constitucionais, serão apresentados
em um dos dois idiomas oficiais. As seções plenárias deverão contar com tradução
simultânea também em mais três idiomas: árabe, russo e espanhol.
Atenção: Nas oficinas/breakout sessions os idiomas utilizados serão apenas o inglês e
francês.

Categorias de Participação
A participação na Conferência Escoteira Mundial se dá por meio do envio de delegados(as)
e observadores(as). Os Escoteiros do Brasil podem enviar 6 delegados(as) e, devido à
limitação da organização do evento telepresencial, 14 observadores(as), os quais
integrarão a Delegação Brasileira.
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 e no Estatuto Social da UEB.
Segundo o Art. 22. da Resolução 02/2013 do CAN, qualquer candidatura a cargo eletivo
internacional deve ser aprovada pela DEN, mediante seleção e indicação da Comissária
Internacional e, posteriormente, validada pelo CAN, sendo que qualquer candidatura deve
ser acompanhada de currículo escoteiro e profissional, carta de motivação e carta de
compromisso, em que o candidato concorda com as obrigações estabelecidas.
Ademais, conforme o Art. 4º da mesma resolução, os(as) observadores(as) serão
selecionados através de processo seletivo transparente e a lista de observadores(as) será
apresentada à DEN. Assim, para as 14 vagas de observadores disponíveis para a 42ª
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Conferência Escoteira Mundial, 7 serão selecionadas por meio deste processo seletivo,
público e aberto, e as demais serão indicadas pela Comissária Internacional à DEN,
conforme segue: 5 vagas para membros do Conselho de Administração Nacional, uma
vaga para o Secretário-Geral dos Escoteiros do Brasil e uma vaga para um representante
da Diretoria Executiva Nacional.
Deste modo, cumpre-se com as vagas destinadas à delegação dos Escoteiros do Brasil na
Conferência Escoteira Mundial de 2021.
Conforme o Art. 4º da Resolução 02/2013 do CAN, os(as) observadores(as) serão
selecionados através de processo seletivo transparente, e a lista de observadores(as) será
apresentada à DEN.
Desta forma, este processo selecionará 7 observadores(as), sendo 2 destes(as) com idade
entre 18 e 25 anos, de modo a assegurar que pelo menos 30% da Delegação Brasileira seja
integrada por Jovens Líderes. Neste sentido, 5 observadores serão escolhidos mediante
processo seletivo conduzido pela Comissária Internacional ao passo que 2 observadores
serão escolhidos mediante processo seletivo conduzido pelo Núcleo Nacional de Jovens
Líderes.

Perfil dos(as) Candidatos(as)
De acordo com as características demandadas para a função de representação dos
Escoteiros do Brasil em evento deliberativo internacional, buscando maior contribuição à
associação, assim como no disposto nas regras de procedimento da Conferência Escoteira
Mundial e no que estabelece a Política Nacional de Relações Internacionais, o perfil
estabelecido para as candidaturas contempla:
● Para as vagas gerais:
○ Ter a partir de 18 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 disponibilidade para participar integralmente do evento;
○ Compreender a estrutura e as ações dos Escoteiros do Brasil;
○ Desejável possuir experiência, em nível regional e/ou nacional, em uma das
seguintes áreas: Gestão de Adultos, Programa Educativo, Governança,
Relações Institucionais, Relações Internacionais, Diversidades e Inclusão,
Comunicação,
Envolvimento
Juvenil,
Desenvolvimento
Social,
Sustentabilidade, Proteção Infantojuvenil e demais áreas de interesse do
Movimento Escoteiro.
● Para as vagas de jovens líderes:
○ Ter de 18 a 25 anos de idade na data de início do evento;

5
○ Ser associado(a) dos Escoteiros do Brasil, com registro vigente na data do
evento;
○ Comunicar-se em inglês em nível intermediário ou superior;
○ Participar ativamente da Rede Nacional de Jovens Líderes, no nível regional
ou nacional;
○ Ter disponibilidade para participar integralmente do evento;
○ Compreender a estrutura e as ações dos Escoteiros do Brasil;
○ Possuir interesse em se envolver no Movimento Escoteiro em âmbito
internacional.

Candidatura
O processo seletivo é composto de duas etapas:
1. Preenchimento de Formulário;
2. Avaliação de comunicação em inglês.
ETAPA 1:
Os(as) interessados(as) em candidatar-se deverão responder, até o dia 19 de junho de
2021, o formulário intitulado “Processo Seletivo – Conferência Escoteira Mundial”,
disponível em:
Para candidaturas às vagas de jovens líderes: http://bit.ly/VagasJL-Conf
Para candidaturas às vagas gerais: http://bit.ly/VagasGeral-Conf
As informações solicitadas no formulário são:
● Carta de motivação de até uma página, em PDF (35 pontos);
● Currículo escoteiro, com foto, em PDF (25 pontos);
● Resposta às seguintes questões (10 pontos cada):
○ Sendo selecionado para compor a delegação dos Escoteiros do Brasil, como
você pretende disseminar e utilizar os diversos resultados e novos
conhecimentos obtidos na Conferência Mundial após a realização do evento?
○ A Conferência Mundial enquanto evento tem como principal objeto de
discussão as Resoluções. A mecânica de emendas e propostas de resolução
(draft resolutions) sofreu ajustes ao longo das últimas conferências. Poderia nos
explicar como essa dinâmica será aplicada na 42ª WSC? Explique também
sobre o Rules of Procedure?
○ A OMME/WOSM tem sua Missão e Visão bem definidas, e estamos nos
aproximando do Marco Temporal de 2023. Poderia explicar como isso é
importante para o movimento escoteiro em nível mundial? Além disso,
pedimos que, ao ter em conta o Plano Trienal, assinale em seus pontos as
principais resoluções aprovadas em Baku durante a 41ª WSC.
○ Considerando que a participação como observador(a) brasileiro à WSC
possibilita a contribuição no desenvolvimento do Movimento Escoteiro
através da construção e aprovação de resoluções, emendas constitucionais,
planos estratégicos e espaços de discussão, responda: Em quais frentes,
dentre as plataformas apresentadas acima, você pode contribuir de forma
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efetiva? Detalhe os temas em pauta e como você pode contribuir com base
em seus conhecimentos e experiências.
ETAPA 2:
Complementarmente, os(as) candidatos(as) deverão participar de uma segunda etapa de
avaliação da sua capacidade de comunicação em inglês, através de entrevista online, a ser
marcada posteriormente, entre os dias 21 e 24 de junho de 2021.
Pré-requisito: Certificação Safe from Harm:
Conforme estipulado pela organização do evento, no momento da candidatura, os(as)
candidatos(as) deverão enviar o certificado de conclusão do curso Safe from Harm (A Salvo
do Perigo). Será necessário inserir o certificado no formulário de candidatura.
Para obter a certificação do curso Safe From Harm, acesse a plataforma da OMME/WOSM
nos links a seguir:
Inglês: https://www.scout.org/elearning_sfh2
Espanhol: https://www.scout.org/node/525402#

Metodologia de Avaliação
A avaliação deste processo seletivo, assim como a submissão de candidatura, será dividida
em duas etapas: a avaliação das respostas, currículo e carta, e avaliação da comunicação
em inglês. Cada uma dessas etapas receberá nota de 1 a 10, e a pontuação final será
calculada através de uma média ponderada entre as duas, sendo 70% da nota referente à
primeira etapa e 30%, à habilidade de comunicação em inglês.
A avaliação da habilidade de comunicação em inglês será realizada através de entrevista,
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.
Buscando garantir diversidades de gêneros, as vagas serão preenchidas de forma
equitativa, não podendo ser mais de 50% das vagas em cada categoria ocupadas por
pessoas do mesmo gênero.

Organização do Processo Seletivo
O processo seletivo é coordenado pela comissária internacional, Lídia Ikuta, em conjunto
com os coordenadores do Núcleo Nacional de Jovens Líderes Felipe Bertoglio e Nathalia
Castilhos, nos termos da Resolução 02/2013 do CAN. 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:
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● 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 integrantes e de parentes ou cônjuges de
integrantes da Direção Executiva Nacional, Serviço Profissional Escoteiro e coordenadores
deste Processo Seletivo.

Responsabilidades dos(as) Participantes
De acordo com os valores do Escotismo, e para garantir um espaço seguro para todos, os
participantes (delegados e observadores) da Conferência e do Fórum deverão aderir ao
Código de Conduta da Conferência e possuir a Certificação Safe from Harm.
Todos os participantes deverão tomar conhecimento do Código de Conduta antes do
início da Conferência, que será divulgado pelos seus canais de comunicação.
Todos os participantes deverão concluir o curso do Safe From Harm disponível na
plataforma da WOSM no link a seguir:
Inglês: Acesso ao curso Safe from Harm : https://www.scout.org/elearning_sfh2
Espanhol: Acesso ao curso Safe from Harm: https://www.scout.org/node/525402#
Os participantes que não concluírem os cursos de e-learning e não encaminharem o
certificado de conclusão não poderão participar dos eventos. Caso o participante viole
qualquer uma das regras estabelecidas pelo Código de Conduta, ações serão tomadas
que poderão resultar na exclusão da Conferência ou do Fórum de Jovens, entre outras
ações disciplinares.
Conforme estabelecido na Política Nacional de Relações Internacionais, os(as)
participantes também deverão:
● Assinar acordo de trabalho voluntário;
● Participar de todas as reuniões convocadas pelo(a) chefe de delegação;
● Encaminhar para internacional@escoteiros.org.br relatório individual em até
30 (trinta) dias após a realização do evento.

Divulgação dos Resultados
O resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 30/06/2021, através dos canais
de comunicação dos Escoteiros do Brasil 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
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obtidas por meio do e-mail internacional@escoteiros.org.br com o assunto “Informações
– Conferência Escoteira Mundial”.
Desde já, agradecemos o interesse em participar da Conferência Escoteira Mundial e,
assim, contribuir para um mundo melhor!

Curitiba, 16 de junho de 2021

Lídia Ikuta
Comissária Internacional

Felipe da Silveira Bertoglio
Coordenador do NNJL

Nathália Castilhos de Oliveira
Coordenadora do NNJL

