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Apresentação 
 
O Conselho Escoteiro Mundial Budista (WBSC) começou como um meio de facilitar as 
atividades religiosas entre os escoteiros budistas, e o estabelecimento de uma Rede foi 
valioso na organização de atividades globais para esses jovens.  

Os objetivos do WBSC são: 

● Desenvolver e promover o espírito de cooperação e compreensão entre os 
escoteiros budistas; 

● Desenvolver um currículo educacional de acordo com a WOSM, cujo objetivo seja 
aumentar a dimensão espiritual nas personalidades dos jovens budistas de acordo 
com o propósito, princípios e método do Movimento Escoteiro; 

● Promover as relações entre o Escotismo e os budistas locais; 
● Introduzir o Escotismo em áreas onde o Budismo está estabelecido; 
● Coordenar as atividades do WBSC com organizações não escoteiras com objetivos 

paralelos; 
● Motivar a cooperação dos membros do WBSC de todo o mundo; 
● Motivar e promover o Escotismo entre meninos e meninas budistas em uma base 

global; 
● Promover contatos, intercâmbios e interações com escoteiros de outras religiões. 

 
A 3ª Conferência do Conselho Escoteiro Mundial Budista é um órgão internacional 
autônomo comprometido em promover o desenvolvimento do Escotismo Budista, 
conectar escoteiros budistas ao redor do mundo, e representar os budistas em momentos 
de diálogo inter-religioso no Escotismo Internacional. 
 
Segundo seus Estatutos, o Conselho Escoteiro Mundial Budista convoca sua Assembleia 
Geral para eleger, para os próximos quatro anos, o seu Comitê Executivo.  
 
Cada país tem direito a indicar seis delegados votantes na Assembleia. 
 
Data e Local 
 
O evento será realizado virtualmente, no dia 26 de fevereiro de 2022. 
 
Participação  
 
Poderão participar da 3ª Conferência Mundial do Conselho Escoteiro Mundial Budista, no 
âmbito da Delegação Brasileira, os associados da União dos Escoteiros do Brasil que 
participarem do processo seletivo para a composição da delegação e realizarem sua 
inscrição na forma definida pela organização do evento.  
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Os membros da delegação deverão atender ao seguinte perfil: 
 
• 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;  
• Ser budista; 
• Comunicar-se em inglês ou francês em nível intermediário ou superior;  
• Comprometer-se a compartilhar a experiência e vivência dos eventos com os Escoteiros 

do Brasil. 
 
Taxa do Evento  
 
Não há custo para participar. 
 
Responsabilidades dos(as) Participantes  
 
De acordo com os valores do Escotismo, e para garantir um espaço seguro para todos, 
os participantes deverão aderir ao Código de Conduta da Conferência e possuir a 
Certificação Safe from Harm. 
 
Os participantes deverão concluir o curso do Safe from Harm disponível na plataforma 
da WOSM no link a seguir: 
 
Acesso ao Safe from Harm em inglês: https://www.scout.org/elearning_sfh2  
Acesso ao Safe from Harm em espanhol: https://www.scout.org/node/525402# 
 
Conforme estabelecido na Política Nacional de Relações Internacionais, os(as) 
participantes deverão: 
 
• Assinar Acordo de Trabalho Voluntário; 
• Encaminhar para internacional@escoteiros.org.br relatório individual em até 30 (trinta) 

dias após a realização do evento. 
 
Do Processo Seletivo 
 
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; 
• carta de compromisso, em que o candidato concorda com as obrigações estabelecidas. 
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Os interessados deverão anexar os documentos acima citados e formalizar o interesse na 
participação do evento por meio de manifestação enviada ao e-mail 
internacional@escoteiros.org.br, até o dia 22 de Janeiro de 2022, e estar à disposição para 
a realização de entrevista a ser designada no dia 24 de Janeiro de 2022, na qual serão 
avaliados os seguintes critérios: atendimento aos critérios de candidatura ao Conselho do 
WBSC, comunicação no idioma escolhido e capacitação das ideias apresentadas. 
 
Os interessados entrevistados serão avaliados e ranqueados em ordem de classificação, 
tornando-se delegados os que obtiverem a maior pontuação em conformidade com o 
número de vagas, sendo assegurada a participação de eventual candidato brasileiro ao 
Conselho do WBSC. 
 
Além disso, o edital pretende selecionar possíveis candidatos dos Escoteiros do Brasil para 
concorrer ao Conselho do WBSC para as funções de: presidente, vice-presidente, 
secretário geral, tesoureiro e dois membros do comitê. Os interessados em concorrer a 
tais cargos deverão enviar sua candidatura por e-mail para 
internacional@escoteiros.org.br até o dia 22 de Janeiro de 2022 e estar à disposição para 
a realização de entrevista a ser designada no dia 24 de Janeiro de 2022, na qual serão 
avaliados os seguintes critérios: atendimento aos critérios de candidatura ao Conselho do 
WBSC; comunicação no idioma escolhido e capacitação das ideias apresentadas. 
 
A equipe de avaliadores será composta pela Comissária Internacional, Comissário 
Internacional Adjunto e Presidente da Diretoria Executiva Nacional. Ficam impedidos de 
se candidatar cônjuges e parentes de membros da Equipe Nacional de Relações  
Internacionais. O(A) candidato(a) que obtiver a melhor pontuação será selecionado(a) e 
recomendado(a) pela Diretoria Executiva Nacional para candidatura e terá o nome 
enviado ao Conselho de Administração Nacional para posterior validação, juntamente 
com a delegação. 
 
Divulgação de Resultados 
 
O resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 06 de Fevereiro de 2022, através 
dos canais de comunicação dos Escoteiros do Brasil. 
 
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 
–WBSC ”. 
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Cronograma 

Etapas do processo seletivo Data 

Lançamento do processo seletivo 18/01/2022 

Inscrições no processo seletivo e autorização da UEL 18 a 22/01/2022 

Análise e entrevistas de seleção 23 e 24/01/2022 

Envio ao CAN para validação dos candidatos 
selecionados 

25/01/2022 

Divulgação do resultado do processo seletivo 06/02/2022 

Formalizações e Confirmação de Registro no Evento 06/02/2022 

 
 
Uso de Imagem 
 
Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil o direito de uso de 
imagens, na forma de fotografias ou filmagens realizadas ao longo do evento, para fins de 
promoção do Escotismo no Brasil. Com isso, a União dos Escoteiros do Brasil passa a ter 
direito sobre o uso dessas imagens em materiais gráficos e digitais em suas produções, 
seja o material destinado aos próprios escoteiros, seja material promocional voltado à 
divulgação do Movimento Escoteiro. 
 
 
Dos Casos Omissos 
 
Eventuais casos omissos serão dirimidos pela Comissária Internacional, levando em 
consideração as normas da UEB e as disposições dos estatutos da WBSC. 
 

 
Curitiba, 18 de Janeiro de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lidia Ikuta 

Comissária Internacional 
Rafael Macedo 

Diretor-Presidente 
Diretoria Executiva Nacional 


