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Edital de pré-seleção SAI 2015/I 

Programa de Fortalecimiento de la Función Pública em 

Latinoamérica. 

 

1. O programa: 

 

A Fundação Botín tem o intuito de fortalecer o desenvolvimento latino-americano através 

de uma rede de funcionários públicos capacitados e comprometidos com o interesse 

comum. Para tal, convoca 32 estudantes de graduação, de 19 a 23 anos, nascidos e 

residentes na América Latina e com vocação para a carreira pública a participar do seu 

programa de capacitação para estudantes que têm interesse em seguir carreira no setor 

público. 

 

2. A atividade: 

 

Os alunos selecionados pela Fundação Botín farão parte de cursos realizados, na 

Universidade de Brown (EUA), na Espanha e na Fundação Getúlio Vargas (Brasil). As 

atividades iniciarão em 3 de outubro de 2015 e serão finalizadas em 18 de novembro do 

mesmo ano.  

A Fundação Botín cobre os gastos referentes ao Programa, translados, alojamento e 

manutenção. 

Para acesso aos conteúdos e mais informações sobre as atividades: (Link 1) 

<http://www.fundacionbotin.org/contenidos-fortalecimiento/contenidos-del-programa-

metodologia-y-actividades.html> 

 

ATENÇÃO: Ao final das atividades junto à Fundação Botín, o aluno deverá realizar 200 

horas de estágio em instituição pública, no Brasil. 

 

 

http://www.fundacionbotin.org/contenidos-fortalecimiento/contenidos-del-programa-metodologia-y-actividades.html
http://www.fundacionbotin.org/contenidos-fortalecimiento/contenidos-del-programa-metodologia-y-actividades.html
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3. Elegibilidade: 

Podem participar do Programa: 

 Estudantes de graduação de qualquer universidade da América Latina; 

 Estudantes de qualquer área do saber; 

 Estudantes que tenham idade mínima de 19 anos e máxima de 23 no período de 

início e fim das atividades; 

 Bom desempenho acadêmico e domínio da língua inglesa e/ou espanhola; 

 Estudantes com experiências em trabalhos sociais, associações de estudantes e 

projetos de desenvolvimento cultural e humano terão preferência; 

 Estudantes aprovados na pré-seleção interna da SAI – UFSM; 

 Para mais informações: (Link 2) <http://www.fundacionbotin.org/contenidos-

fortalecimiento/requisitos-para-participar-y-perfil-del-candidato.html> 

 

4. Pré-seleção: 

 

Para que o acadêmico possa participar da seleção do Programa – que será realizada pela 

própria Fundação Botín -, é necessário que seja indicado pela SAI – UFSM. O 

interessado em participar do presente Edital de Pré-Seleção deverá providenciar: 

 Ficha de inscrição (anexo I); 

 Histórico Escolar com média geral; 

 Carta de Motivação; 

 Carta de Recomendação; 

 Documentos que comprovem experiência em trabalhos sociais, associações de 

estudantes e/ou projetos de desenvolvimento cultural e humano, se houver; 

 

A pré-seleção será realizada conforme calendário (Item 6) considerando os documentos 

apresentados e uma entrevista conforme calendário a ser disponibilizado na página da 

SAI no dia 24/04/2015. 

 

O resultado da pré-seleção será divulgado no site da SAI, conforme item 6. 

http://www.fundacionbotin.org/contenidos-fortalecimiento/requisitos-para-participar-y-perfil-del-candidato.html
http://www.fundacionbotin.org/contenidos-fortalecimiento/requisitos-para-participar-y-perfil-del-candidato.html
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5. Seleção: 

 

Os alunos pré-selecionados poderão se inscrever no site da Fundação Botín, através do 

link <http://becas.fundacionbotin.org/login-candidato.php>, até o dia 12 de maio de 2015, 

de acordo com as regras registradas no site (Link 3) 

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

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

 

Os alunos pré-selecionados deverão ter os documentos: 

 Carta do Reitor (Modelo Carta Orientativo, disponível na plataforma de inscrição 

do aluno no site da Fundação Botín) assinada pelo Reitor da UFSM; 

 Compromisso voluntário (“Propuesta del Compromiso que Deberan Firmar lãs 

Universidades para la Realización de las Prácticas del Programa”, disponível na 

plataforma de inscrição do aluno no site da Fundação Botín) da Universidade 

assinada pela SAI; 

 Declaración Jurada (Modelo disponível na plataforma de inscrição do aluno no 

site da Fundação Botín) assinada pelo candidato; 

 Vídeo no Youtube repondendo a seguinte pergunta: ‘’Se estivesse em suas mãos, 

quais as três coisas que mudaria ao seu redor e como?’’; 

 Foto atual, tamanho passaporte; 

 

6. Calendário: 

 

Entrega de documentos 

para Pré-Seleção 

De 17/04/2015 à 23/04/2015. 

Pré-Seleção De 24/04/2015 à 30/04/2015 

Divulgação dos pré-

selecionados 

30/04/2015 

Assinatura da 

documentação para 

De 04/05/2015 à 08/05/2015 

http://becas.fundacionbotin.org/login-candidato.php
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inscrição na seleção 

Inscrição para seleção Até 12/05/2015 

 

Essas datas estão sujeitas à mudança que será divulgado na página da SAI. 

Para mais datas relacionadas à seleção, acesse: (Link 4) 

<http://www.fundacionbotin.org/contenidos-fortalecimiento/fechas-clave-descargas-

enlaces.html>. 
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ANEXO (I) 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA Edital de pré-seleção SAI I - 2015 

Programa de Fortalecimiento de la Función Pública em Latinoamérica. 

 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Curso: 

4. Email: 

5. Telefone: 

6. Fluência em (marque com um x) : Língua Inglesa __ / Língua Espanhola __ 

 

7. Você possui experiência com trabalho voluntário de cunho social? Se sim, 

descreva brevemente. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Você pretende seguir carreira no setor público? Se sim, descreva brevemente 

quais as suas possibilidades/pretensões. 

 


