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Edital de Pré-Seleção - 005/2016 – SAI, de 03 de Maio de 2016 

VII Edição do Programa de Fortalecimento da Função Pública na 

América Latina – Fundação Botín 

 

1. O programa: 

A Fundação Botín deu início em 18 de abril de 2016 as inscrições para a VII Edição 

do Programa de Fortalecimento da Função Pública na América Latina, cujo público alvo 

são estudantes de graduação, entre 19 a 23 anos, nascidos e residentes na América 

Latina e com vocação para a carreira pública. 

O programa tem o intuito de fortalecer o desenvolvimento da América Latina, 

impulsionando a criação de uma rede de futuros servidores públicos com alta capacitação 

e comprometidos com o interesse geral de seus países. Ao mesmo tempo, pretende 

promover o exercício da função pública entre jovens universitários ibero-americanos.  

 

2. O curso: 

Os alunos selecionados pela Fundação Botín farão parte de um curso a ser 

realizado entre 14 de outubro e 30 de novembro de 2016, na sede da Fundação Botín, em 

Madri, e no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas. 

Para maiores informações sobre elegibilidade, direitos e obrigações dos bolsistas, 

cronograma, conteúdos, documentação exigida, entre outros, acesse: 

 http://www.fundacionbotin.org/fortalecimiento/programa-de-fortalecimiento-para-la-

fundacion-publica-en-america-latina.html.  

 

3. Seleção: 

Salientamos que a seleção será realizada pela Fundação Botín, por meio da 

plataforma online. Para inscrever-se, os candidatos devem ler com atenção as 

informações fornecidas no site da Fundação e fazer upload dos documentos e 

informações pessoais obrigatórios, entre os dias 18 de abril e 16 de junho de 2016:   

 

http://www.fundacionbotin.org/fortalecimiento/programa-de-fortalecimiento-para-la-fundacion-publica-en-america-latina.html
http://www.fundacionbotin.org/fortalecimiento/programa-de-fortalecimiento-para-la-fundacion-publica-en-america-latina.html
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4. Pré-seleção: 

Os alunos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) que têm interesse em 

participar da seleção da Fundação Botín devem ter a candidatura endossada pelo Reitor, 

por meio da Secretaria de Apoio Internacional (SAI). Para tanto, é necessário que a 

seguinte documentação seja entregue no escritório da SAI, entre os dias 03 e 17 de maio 

de 2016: 

 

 Histórico escolar emitido pelo DERCA ou pela coordenação do curso; 

 Cópia do documento de identidade; 

 Carta de motivação em língua inglesa. 

 Carta endossando a candidatura do aluno, que deve ser devidamente 

preenchida e de acordo com o modelo disponível para download no tópico 

“1” deste link: http://www.fundacionbotin.org/contenidos-

fortalecimiento/documentacion-a-incluir-por-el-candidato-dentro-del-

formulario-de-inscripcion.html.  

 

Para a entrega de documentos, é necessário que os interessados respeitem o 

horário de funcionamento do escritório da SAI: de segunda-feira à sexta-feira, das 

8h30min às 11h30min e das 14h às 17h. 

 

5. Critérios: 

A SAI fará apenas a conferência da elegibilidade dos interessados, de modo que a 

candidatura possa ser endossada pelo Reitor. Portanto, não há limite de candidaturas a 

serem endossadas. Os critérios de elegibilidade, segundo a Fundação Botín, são: 

 Ser residente da América Latina; 

 Ter realizado 50% do curso; 

 Ter boas notas e fluência em língua inglesa; 

 Ter idade entre 19 e 23 anos (a partir de 16 de junho até 30 de 

novembro). 

http://www.fundacionbotin.org/contenidos-fortalecimiento/documentacion-a-incluir-por-el-candidato-dentro-del-formulario-de-inscripcion.html
http://www.fundacionbotin.org/contenidos-fortalecimiento/documentacion-a-incluir-por-el-candidato-dentro-del-formulario-de-inscripcion.html
http://www.fundacionbotin.org/contenidos-fortalecimiento/documentacion-a-incluir-por-el-candidato-dentro-del-formulario-de-inscripcion.html
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A Fundação Botín cobre custos do programa, traslados, alojamento e algumas 

despesas diárias. 

 

6. Calendário: 

 

Entrega de documentos, na SAI, para Pré-

Seleção 

     De 03/05/2016 à 17/05/2016 

Pré-Seleção       De 18/05/2016 à 19/05/2016 

Divulgação dos pré-selecionados 20/05/2016 

Inscrição no site da Fundação Botín Até 16/06/2016 

 

Qualquer alteração no cronograma será divulgada na página da SAI. 

Demais informações relativas à seleção podem ser acessadas em: 

http://www.fundacionbotin.org/ 

 

 

 

http://www.fundacionbotin.org/

