Taubaté, 24 de abril de 2019.

Edital N° 01/2019
Dispõe sobre o Programa de Mobilidade
Internacional, voltado a alunos de graduação,
vinculado ao Programa para o fortalecimento da
Função Pública na América Latina, desenvolvido
pela Fundação Botín.

A Pró-reitoria Estudantil da Universidade de Taubaté anuncia, em 24 de abril de 2019, a
abertura do processo seletivo, voltado a alunos da graduação, referente à oportunidade de
concorrer a uma vaga no 10º Programa para o Fortalecimento da Função Pública na
América Latina, desenvolvido pela Fundação Botín.
O Programa pretende contribuir para o desenvolvimento econômico, político e social da
América Latina, impulsionando a criação de redes de servidores públicos altamente
capacitados e comprometidos com os interesses da sociedade latino-americana. Ao mesmo
tempo, pretende prestigiar o exercício da função pública – e o papel do Estado – entre
jovens universitários ibero-americanos.
As atividades serão iniciadas em 27 de outubro de 2019 na universidade americana de
Georgetown (Georgetown University), uma referência em formação para o serviço público,
em Washington D.C., nos EUA, e posteriormente em outras cidades da Espanha, sendo
encerrada no dia 06 de dezembro de 2019 na cidade de Cartágena de Las Índias, na
Colômbia.

OBJETIVO
Selecionar estudantes dos cursos presenciais de graduação que apresentem o perfil
desejado pelo Programa para concorrerem a 32 vagas disponibilizadas pela Fundação
Botín, tendo em vista o fortalecimento da Função Pública na América Latina.
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

§

Ser pessoa física habilitada à prática de todos os atos de vida civil nos termos do
artigo 5º do código civil brasileiro.

§

Universitários nascidos entre 01 de janeiro de 1995 e 31 de dezembro de 1999.

§

Estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial e de regime
semestral da Universidade de Taubaté, que em 30 de setembro de 2019, tenham
cursado no mínimo 50% do total dos semestres do curso.

§

Ser matriculado em curso de graduação que abriram turmas em 2019/1.

§

Estar adimplente.

§

Ter média acima de 7,0 em seu curso de graduação.

§

Apresentar elevado nível em idioma inglês, apresentando certificado comprobatório:
Test of English as a Foreign Language (Toefl), ou o International English Language
Testing System (Ielts), ou o Certificate of Proficiency in English (CPE), ou o Test of
English for International Communication (TOEIC), ou certificado equivalente.

§

Não ter sido contemplado, anteriormente, em nenhum outro programa de intercâmbio
vinculado à UNITAU.

§

Ser responsável pela obtenção de visto e passaporte.

§

Apresentar em, no máximo, dois (2) dias úteis, após sua indicação, a documentação
abaixo relacionadas:
•

Fotocópia do passaporte válido;

•

Apresentação de link de qualquer publicação ou blog que tenha realizado,
se possuir;

•

1 fotografia tamanho passaporte em GIF ou JPG;

•

Apresentar a URL de blog pessoal, se possuir;

•

Certificado de proficiência em inglês (espanhol também, se possuir);

•

Declaração de participação do candidato, segundo o modelo fornecido pela
Universidade;

•

Link de um video do YouTube, postado como OCULTO (nem público nem
privado) de um minuto de duração (máximo), respondendo, em espanhol, a
seguinte pergunta: ¿ Qué debes mejorar para llegar a ser servidor
público?

•

Declaração escrita de participação, no qual o candidato deve declarar que
assume o compromisso de participar ativamente na rede de servidores
públicos da Fundação Botín.

•

Se o candidato possui alguma publicação ou escrito, deverá incluir o link
ou enviá-la em pdf (não é um documento obrigatório).

•

Se o candidato ter um blog pessoal, indicar o link,

INSCRIÇÕES
As inscrições estarão abertas no período de 24 de abril a 01 de maio de 2019 e devem ser
realizadas somente de forma presencial na Central do Aluno, Rua Barão da Pedra Negra, nº
162, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.
No ato da inscrição, o aluno deverá preencher uma ficha de inscrição e apresentar:
§

Cópia do RG;

§
§

Cópia do certificado de proficiência em inglês;
Um currículo atualizado em que sejam enumeradas suas experiências profissionais,
acadêmicas, sociais e governamentais.

Obs: A candidatura deverá ser aprovada pelo Reitor.

ESTRUTURA DO PROGRAMA (dados completos no site da Fundação)
O treinamento começará em 27 de Outubro de 2019 em Washington, em um dos centros de
referência global no serviço público, a Georgetown University, para continuar na Espanha até
3 de Dezembro. As atividades serão finalizadas em 6 de Dezembro em Cartágena das Índias,
na Colômbia;
O Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina é um
programa acadêmico e experimental em que os alunos selecionados assistirão a aulas,
participarão de conferências e instituições consideradas modelos de referência para o serviço
público.
A parte acadêmica do curso está estruturada nos seguintes eixos:
•

Fundamentação política, juridical e histórica;

•

Visão global e geoestratégia;

•

Inovação na Gestão Pública;

•

Habilidades, competências políticas e serviço público;

•

Ética e filosofia política;

•

Economia;

•

Fortalecimento Institucional e função pública;

•

Transformação digital e serviço público.

O programa será desenvolvido a partir de metodologias ativas que exigem de seus alunos
dedicação exclusiva. Essa metodologia combina aulas. oficinas, seminários e conferências e
debates com profisisonais da área, além de trabalhos com auxílio de tutores e em equipe com
a avaliação continua de cada participante.

BENEFÍCIOS DO ALUNO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA
A Fundação Botín cobrirá todos os gastos de viagem, manutenção, traslados, alojamento,
seguro médico e acompanhamento do discente (exceto o traslado de ida e volta da casa do
aluno até o aeroporto). O aluno também receberá certificado acadêmico especificando o
número de horas cursadas.
A UNITAU concederá isenção de pagamento dos valores correspondentes às parcelas
mensais da semestralidade para alunos de graduação, temporariamente afastados, para
participarem do Programa de Mobilidade Internacional, conforme deliberação CONSAD
026/2014. O período de isenção vigorará nos meses de Outubro e Novembro de 2019.

CONDIÇÕES PARA O USUFRUTO DA VAGA NO PROGRAMA
§

Não se aceitarão candidaturas uma vez que finalizados seus estudos de graduação.

§

Estar disponível para participar do Programa no período de 27 de outubro a 06 de
dezembro de 2019.

§
§

Ter passaporte válido antes da viagem.
Assinar termo no qual se comprometa a aplicar seu aprendizado por, no mínimo,
250h na UNITAU ou em instituição pública conveniada, comprometendo-se a
repassar o aprendizado adquirido no Programa aos alunos da UNITAU, por meio de
palestras e/ou atividades dirigidas.

CRONOGRAMA 2019
§

24 de abril - Abertura das inscrições

§

31 de abril - Encerramento das inscrições na Unitau

§

06 de maio - Divulgação da lista de alunos indicados para participar do Processo
Seletivo

§

até 09 de maio - Candidatura on-line (somente os selecionados)

§

02 de julho - Publicação do resultado pela Fundação Botín

§

27 de outubro – Início do curso na Universidade Georgetown, em Washington (EUA).

§

06 de dezembro - Finalização do Programa na Colômbia.

PROCESSO SELETIVO
§

1ª etapa: avaliação dos documentos apresentados.

§

2ª etapa: confronto entre os dados dos candidatos e o perfil exigido pelo Programa.

§

3ª etapa: adimplência com a Universidade (eliminatório).

§

4ª etapa: análise da média aritmética dos alunos em 2018 (7 a 10 pontos).

OBSERVAÇÃO: ocorrendo empate na classificação final, serão aplicados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem: 1) melhor média aritmética, em 2018, no curso de
graduação; 2) maior idade (dia, mês, ano); 3) mais proximidade com a da data de conclusão
do curso.
Após as etapas acima elencadas, os cinco primeiros colocados serão indicados ao Programa
(a PRE poderá indicar um número menor de alunos, se julgar necessário).

ATENÇÃO
Depois do termo de adesão assinado, o aluno não poderá desistir do Programa.

INFORMAÇÕES:
Central do Aluno (R. Barão da Pedra Negra, n.º 162, Centro, Taubaté/SP).
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Contato: (12) 3625.4289.
http://www.fundacionbotin.org

