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INTRODUÇÃO 

A cada quatro anos, escoteiros de todas as partes do mundo reúnem-se para vivenciar 
uma grande aventura. Organizado pela primeira vez em 1920 por Baden-Powell a fim de 
promover a Fraternidade Mundial, o Jamboree Mundial Escoteiro tornou possível a 
integração de meninos e meninas com idades entre 14 e 17 anos e de mais de 160 
países diferentes, eliminando fronteiras geográficas, religiosas e culturais.  

Entre 1° e 12 de agosto de 2023 será a vez da Coreia do Sul receber esse grande evento 
mundial. Escoteiros do mundo todo se reunirão na região de SaeManGeum, com vista 
para o mar de um lado e para as montanhas do outro, situada nas proximidades do 
belíssimo Parque Nacional Byeonsanbando (Península de Byeonsan), localizado na costa 
oeste de Jeollabuk-do, para o 25º Jamboree Mundial Escoteiro. 

O tema “Desenhe seu Sonho!” ("Draw your Dream!") expressa o desejo dos jovens do 
Movimento Escoteiro de transformar o 25° Jamboree Mundial Escoteiro em um grande 
festival e de verem seus sonhos ganharem magnitude por meio do evento. O terreno 
amplo e plano do SaeManGeum será transformado em um local de confraternização, 
oferecendo aos jovens escoteiros do mundo todo inúmeras oportunidades para que 
busquem seus sonhos e desejos, inspirados pelo Jamboree. 

O evento tem o apoio do governo sul-coreano, que vem oferecer uma experiência única 
a fim de concretizar o sentimento de fraternidade e unidade do Movimento Escoteiro 
Mundial. 

A Operação-K  
Para a Organização Mundial do Movimento Escoteiro é importante contar com a maior e 

melhor representação possível de jovens em seu maior evento, o Jamboree Mundial 

Escoteiro.   

Desse modo, a Operação-K é um programa que custeará 9 (nove jovens) e um adulto, e 

cada selecionado receberá uma bolsa que agrega os seguintes benefícios: 

● Custo de ida e volta para a Coreia do Sul até o local do Jamboree em
SaeManGeum. O trecho aéreo incluso será unicamente a partir do Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, São Paulo.   Atenção: o trecho interno (aéreo ou 
terrestre) de ida até Guarulhos e retorno para casa fica por conta do 
participante; 

● Taxa de inscrição do Jamboree.

Os participantes receberão um enxoval do Contingente Brasileiro, conforme 
estabelecido no Boletim 1 do evento, e também estarão isentos da Taxa Administrativa 
da UEB.  
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As seguintes despesas ficarão por conta do participante: 
● Custo de emissão de passaporte;
● Custo de vacinas, testes e documentação exigida;
● Custo do visto da Coreia do Sul e qualquer outro país onde o voo fizer escala

(caso seja exigido);
● Custo de seguro viagem conforme definido no Boletim 1.
● Custo de alimentação durante todo o período de translado Brasil-Coreia do Sul

(ida e volta);
● Deslocamento, terrestre ou aéreo, de ida e volta ao Aeroporto Internacional de

Guarulhos, São Paulo. 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O REPRESENTANTE ADULTO BRASILEIRO 

Estimulados pela possibilidade de enviar 9 (nove) jovens representantes brasileiros ao 
25º Jamboree Mundial Escoteiro e um adulto, e obedecendo aos parâmetros 
democráticos praticados pelos Escoteiros do Brasil para a seleção de representantes, a 
instituição adotará as seguintes premissas: 

A. Que este processo seja divulgado e encorajado ao maior número possível de
adultos associados aos Escoteiros do Brasil;

B. Que este processo seja democrático, com a indicação de nossos representantes
de forma ética e transparente, com a anuência do Comissariado Internacional,
CAN e DEN;

C. Que sejam estabelecidos critérios claros sobre as possibilidades de participação;
D. Que sejam cumpridas rigorosamente todas as fases estabelecidas neste edital;
E. Que eventualidades não previstas sejam tratadas de forma ética e transparente

pelos envolvidos.

FASE I – OFICIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Oficialização 
Segundo o estatuto da UEB, em seus artigos 17º, parágrafo XVIII, e 19º, parágrafo V, é 
atribuição do Conselho de Administração Nacional (CAN) e da Diretoria Executiva 
Nacional (DEN) proceder com a indicação dos representantes brasileiros em eventos 
internacionais. 

Entendendo a necessidade de um processo democrático, os Escoteiros do Brasil, por 

meio deste edital, esperam selecionar aquele adulto que possa atuar com qualidade, e 

que tenha experiência em viagens internacionais para acompanhar os 9 (nove) jovens 

que também serão selecionados para a Operação K (ver Boletim 3-A). 
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Divulgação  

No período de 02 de fevereiro a 04 de abril de 2022, este processo de seleção será 

divulgado ao maior número de adultos associados da União dos Escoteiros do Brasil, por 

meios formais e informais, tais como e-mail, site dos Escoteiros do Brasil e perfis e 

páginas oficiais da instituição nas redes sociais.  

As Regiões Escoteiras e associados da organização serão encorajadas, também, a 

divulgar este processo por meio de seus próprios mecanismos de comunicação. 

FASE II - SELEÇÃO 

Comitê de Seleção  

O Comitê de Seleção será composto por três profissionais escoteiros sem vinculação 

com voluntários ou familiares de associado dos Escoteiros do Brasil, sendo eles 

funcionários do Escritório Nacional. 

Caberá ao Comissariado Internacional encaminhar as devidas orientações sobre o 

processo ao Comitê de Seleção, bem como garantir o cumprimento dos requisitos e 

exigências propostos neste edital. Os membros do Comitê não poderão ser candidatos, 

assim como não poderão ter parentes seus, em até 3º grau, participando desta seleção.  

Candidaturas 

Poderão se candidatar às vagas os associados adultos nascidos antes de 22 de julho de 

2002 e que se enquadrem nos seguintes requisitos:  

● Estar devidamente registrado na União dos Escoteiros do Brasil do período

vigente (2022) até dezembro de 2023; 

● Possuir no mínimo o nível Intermediário concluído;

● Enviar a documentação exigida neste edital, devidamente preenchida, até o dia

04 de abril de 2022, sendo: 

o Ficha de Candidatura, modelo disponível no Anexo I deste boletim; 

o Currículo escoteiro e profissional

o Carta de Recomendação redigida pelo responsável legal de sua Unidade

Escoteira Local; 

o Termo de Compromisso assinado, modelo disponível no Anexo II deste

boletim; 

o Fluência comprovada no idioma Inglês e experiência obrigatória em

viagens internacionais. 
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Será um diferencial: 
● Ter sido membro juvenil nos Escoteiros do Brasil; 

● Ter participado de eventos nacionais e/ou internacionais escoteiros na condição 

de Escotista ou Jovem; 

● Ter conhecimento de outros idiomas além do Inglês (obrigatório); 

● Ter passaporte válido. 

 

Serão critérios de seleção: 

● A capacidade do(a) candidato(a) em organizar ideias, soluções e conhecimentos 

com criatividade;  

● A capacidade de resolver problemas de ordem logística durante a viagem 

(passaportes, conexões, atrasos, bagagem perdida etc.); 

● Liderança;  

● A responsabilidade e o comprometimento inerentes à participação no 25º 

Jamboree Mundial Escoteiro;  

● Condições físicas para a viagem e para o acampamento de 10 dias; 

● A motivação e a possibilidade de enriquecimento do(a) candidato(a) e do 

Escotismo brasileiro e mundial.  

Os candidatos, no momento do envio de sua postulação, deverão ainda firmar o Termo 

de Compromisso (Anexo II) e concordar com as disposições gerais deste processo de 

seleção. 

 

Condições 

O(a) candidato(a) deverá estar ciente que é de sua responsabilidade garantir o seguinte:  

(a) Passaporte válido e caso não o tenha, providenciá-lo até 30 de agosto de 2022, 
encaminhando cópia para operacaok@escoteiros.org.br.  

Obter visto sul-coreano (caso exigido), ao menos três meses antes do embarque para a 

viagem. Caso o visto seja exigido, e o mesmo for negado pela embaixada sul-coreana, o 

jovem será desclassificado e o próximo na lista de selecionados será escolhido para 

participar  na Operação-K, a critério do Comitê Organizador do Jamboree.  O mesmo se 

aplica em caso de desistência. 

 

Importante: Todos os documentos solicitados, assim como toda comunicação, devem 

ser enviados para o e-mail: operacaok@escoteiros.org.br 

 

A seleção  

Espera-se enviar um adulto experiente no âmbito internacional, pois será responsável 

por acompanhar toda a viagem de ida e volta dos 9 (nove) jovens brasileiros. Todos os 

candidatos serão respeitados e valorizados em suas qualidades e experiência. 
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Primeira etapa – Candidatura 

Os documentos deverão ser enviados para o e-mail: operacaok@escoteiros.org.br 
entre os dias 15 de fevereiro e 10 de maio de 2022. 

O Comitê de Seleção receberá apenas as Fichas de Candidatura, sem identificação do 

candidato, e fará as escolhas considerando os critérios de seleção constantes neste 

edital. 

Segunda etapa – Avaliação dos candidatos 
Os membros do Comitê de Seleção receberão as fichas de candidatura com dados de 

identificação invisibilizados e darão seu parecer individualmente, sem poder comunicar-

se sobre a seleção com os demais membros, os candidatos ou terceiros durante todo o 

período da seleção, devendo ainda classificar por ordem de prioridade, com base no 

atendimento dos critérios de seleção estabelecidos neste edital. O Comitê enviará as 

fichas de candidatura com seus pareceres e planilhas de classificação para a próxima 

etapa do processo seletivo. 

Após recebidas as fichas e planilhas de classificação das 3 (três) pessoas que compõem 

o Comitê de Seleção, serão cruzados os dados e comparadas as posições de

classificação para que seja gerado o ranking de selecionados. Em caso de empates ou

divergências de posições, as fichas de candidatura mais bem ranqueadas retornarão ao

Comitê de Seleção para nova indicação de classificação até que se encontre um ponto

comum para a seleção. Caso seja necessário, o Comitê poderá reunir-se para dialogar

sobre os candidatos, bem como elaborar perguntas adicionais. Após gerado o ranking

final, será selecionado o adulto representante da União dos Escoteiros do Brasil no 25º

Jamboree Mundial Escoteiro, bem como será feita uma listagem de suplência por

ordem de classificação dos selecionados como representantes.

Será considerado como critério de desempate o adulto que tiver vivência de 

acompanhamento de jovens em eventos escoteiros nacionais ou internacionais. 

Posteriores desempates serão definidos pelo critério de maior experiência em suas 

funções, considerando o tempo de atuação.  

Terceira etapa – Entrevista com candidatos finalistas 

O Comitê de Seleção coordenará o processo de entrevista junto aos finalistas (até 5) 

para avaliação da fluência no idioma inglês.  
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Quarta etapa – Divulgação do resultado  
A equipe do Escritório Nacional fará a apuração dos pontos que cada candidato recebeu 

pelo Comitê de Seleção e divulgará no site dos Escoteiros do Brasil o resultado final, 

com a escolha do adulto representante brasileiro na Operação-K. 

Após a divulgação, o Escritório Nacional entrará em contato com o adulto selecionado 

para dar continuidade e o acompanhamento necessário para sua participação no 25º 

Jamboree Mundial Escoteiro. 

Em caso de impossibilidade da participação do adulto selecionado, serão chamados, por 

ordem de ranqueamento, os próximos candidatos da lista.  

FASE III – PARTICIPAÇÃO NO JAMBOREE 

Participar com elevado espírito escoteiro no 25º Jamboree Mundial Escoteiro 

acontecerá entre os dias 1° e 12 de agosto de 2023, na região de SaeManGeum, Parque 

Nacional Byeonsanbando (Península de Byeonsan), localizado na costa oeste de 

Jeollabuk-do, Coreia do Sul. 

CRONOGRAMA 

Etapas do processo seletivo Data 

Lançamento do processo seletivo 02/02/2022 

Inscrições no processo seletivo e autorização da UEL 15/02/2022-10/05/2022 

Análise e eventual entrevista de seleção 11/05/2022-13/05/2022 

Divulgação do resultado do processo seletivo 16/05/2022 

Formalizações e confirmação de registro no evento 18/05/2022 

Curitiba, 14 de abril de 2022 

Lidia Ikuta 
Comissária Internacional 

Chefe do Contingente Brasileiro 

Rafael Rocha de Macedo 
Diretor-Presidente 

Diretoria Executiva Nacional 
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Anexo I 

Ficha de Candidatura - Adulto 

Nome completo 

Nome da Unidade Escoteira Local 

Data do primeiro registro Número de Registro UEB 

Endereço completo 

Cidade Estado CEP 

Telefone de Contato Telefone Alternativo 

E-mail

Possui passaporte sim ou não Se possuir o passaporte, indique a data de validade 

☐Sim ☐Não

Nível de inglês 

Básico 
☐

Intermediário 
☐

Avançado 
☐

Fluente 
☐

Gostaria de especificar mais detalhes sobre seu domínio idiomático: cursos, certificados, 
intercâmbio, descendência/cultura família? 

Máximo nível de estudo alcançado (Educação): 

Qual é a sua profissão? 

Já viajou para o exterior? Se sim, quais países? 

Cite o atual Cargo(s)/Função(ões) nos Escoteiros do Brasil: 
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Cite Cargo(s)/Função(ões) anteriores nos Escoteiros do Brasil: 

Cite seu nível atual de formação:

☐Escotista            Nível :  ☐Intermediário  ☐Avançado 

☐Dirigente           Nível :  ☐Intermediário  ☐Avançado

Quantos participantes juvenis do seu grupo irão ao Jamboree Mundial em 2023? 

Responda as seguintes perguntas: 

Pergunta 1: Conte-nos um pouco sobre a sua experiência no Escotismo. Qual é a relevância do 
Escotismo na sua vida? Quais foram os principais distintivos conquistados por você caso tenha 
sido membro juvenil, quais os eventos relevantes em que participou e qual foi a sua atividade 
mais marcante? (25 pontos) 

Pergunta 2: Como o Escotismo Mundial contribui para a divulgação e união de diferentes 
culturas? Como representante dos Escoteiros do Brasil no 25º Jamboree Escoteiro Mundial, o 
que você considera que seria importante apresentar da cultura brasileira para os escoteiros dos 
demais países? (10 pontos) 

Pergunta 3: Quais as suas expectativas durante o evento e o que você espera ter como 
experiência ao final do 25º Jamboree Mundial Escoteiro?  (10 pontos) 

Pergunta 4: Como andam as atividades em sua Tropa? Você tem realizado projetos 
comunitários ou culturais? Você já participou de mutirões e/ou ações comunitárias divulgadas 
pela UEB (MutCom, por exemplo)? Tem alguma experiência interessante fora do Movimento 
Escoteiro para nos contar? (10 pontos) 

Pergunta 5: Por que você deveria ser um representante dos Escoteiros do Brasil no 25º 
Jamboree Mundial Escoteiro? E quais atitudes você acredita que sejam importantes para mais 
bem representar os Escoteiros do Brasil em diversas situações? (20 pontos) 

Pergunta 6: Qual a sua experiência em viagens ao exterior fora do Escotismo, e conhecimento 
de outras línguas (quais)? (25 pontos) 

Pergunta 7: Você está disposto a ser responsável na viagem de ida e volta pela patrulha de 
nove jovens que forem selecionados pela Operação-K? 

Pergunta 8: Você está disposto a ser um dos quatro chefes de uma das tropas do Brasil durante 
o Jamboree Mundial (não serão os mesmos jovens da Operação-K)?

Lembre-se de reler suas respostas e fazer correção ortográfica. Envie esta Ficha de Candidatura preenchida para o e-mail 
operacaok@escoteiros.org.br até o dia 04 de abril de 2022, impreterivelmente. Apenas esteja seguro de sua inscrição na seleção após a 

confirmação de recebimento. 



Anexo II 
Termo de Compromisso - Adulto 

Eu,  , registrado(a) na UEB sob o número 

, nascido em , declaro que: 

• Sou registrado nos Escoteiros do Brasil nos anos de 2021 e 2022; e pretendo me registrar
para 2023; 

• Estou ciente de que o prazo para o envio deste Termo de Compromisso e da Ficha de 
Candidatura é até 04 de abril de 2022, impreterivelmente, e estou ciente ainda de que 
minha inscrição estará confirmada somente após receber confirmação de recebimento 
do coordenador de seleção;

• Estou de acordo com as disposições gerais do documento “Processo seletivo de um 
adulto para a Operação-K”;

• Tenho disponibilidade para ser entrevistado por membros do Comitê de Seleção em 
horário pré-agendado por meio virtual;

• Caso seja selecionado, colaborarei em todas as tarefas definidas e assumo as 
responsabilidades exigidas pela Fase III – Participação no Jamboree;

• Terei conduta condizente durante o evento, honrando a Promessa e Lei Escoteiras, 
cumprindo as normas e horários estabelecidos, para o desempenho digno de minhas 
funções e dos Escoteiros do Brasil;

• Participarei de todas as reuniões necessárias para o bom desempenho de minhas 
funções, conforme programação das tarefas estabelecidas pelo Coordenador do Processo 
Seletivo.

• Participarei dos encontros e treinamentos direcionados aos escotistas inscritos no 
Contingente Brasileiro, incluindo o treinamento Safe from Harm exigido pela organização 
do evento, nos prazos estabelecidos;

• Firmarei o Acordo de Trabalho Voluntário junto aos Escoteiros do Brasil em conformidade 
com os Boletins;

• Assumo que sou o(a) único(a) responsável pelos conteúdos preenchidos na Ficha de 
Candidatura, questionário, dados cadastrais e domínio de idioma(s).

Caso seja selecionado, farei de tudo para honrar a confiança em mim depositada e me 
dedicar ao trabalho de representante dos Escoteiros do Brasil.  

Local e data:

Nome: 

Assinatura:

Envie uma cópia deste Termo de Compromisso assinado e digitalizado para o e-mail: 
operacaok@escoteiros.org.br 




