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Taubaté, 07 de março de 2022.

Edital – N°05/2022
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 7 de março de 2022, a abertura do
processo seletivo, voltado a alunos da graduação, referente à oportunidade de concorrer a uma vaga
no 13º Programa para o Fortalecimento da Função Pública na América Latina, desenvolvido pela
Fundação Botín.
O Programa visa 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.
Ao final do programa, os alunos ingressam na Rede de Servidores Públicos da América Latina, cujo
objetivo é construir e promover um melhor serviço público na região por meio de valores, excelência e
atendimento ao bem-estar geral. As atividades serão iniciadas em 17 de outubro de 2022 na
Universidad de los Andes, Bogotá, com início da etapa Brasil em 25 de novembro e finalizado no Rio
de Janeiro 1º de dezembro de 2022.

1.

DO OBJETIVO P R O G R A M A

Contribuir para o fortalecimento das instituições públicas da América Latina para o desenvolvimento
econômico e social.
Promover o desenvolvimento da região através da criação de redes de servidores públicos com
elevada formação e verdadeiro compromisso com o interesse geral.
Prestigiar o exercício da função pública através da formação, estudo e trabalho em equipa.
Promover o talento criativo de estudantes universitários com potencial de liderança.
Canalizar o talento criativo ao serviço das instituições públicas.
Envolver ativamente os participantes na construção, desenvolvimento e crescimento da Rede de
Servidores Públicos na América Latina da Fundação Botín.
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2. DAS 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 1998 e 31 de dezembro de 2002.

§

Estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial e de regime semestral da
Universidade de Taubaté, que em 30 de setembro de 2022, tenham cursado no mínimo 50%
do total dos semestres do curso.

§

Ser matriculado em curso de graduação que abriram turmas em 2022/1.

§

Estar adimplente.

§

Ter média acima de 8,0 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.

§

Enviar a documentação abaixo relacionadas:
1.

Declaração de participação do candidato que assume o compromisso de participar

ativamente na rede de servidores públicos da Fundação Botín.
2.

Carta de Aval do Reitor

3.

Termo de Compromisso da Universidade
OBS: Modelos dos documentos supracitados fornecidos no site
https://fundacionbotin.org/programas/fortalecimiento-funcion-publica-americalatina/programa/convocatoriaxiii/#objetivos.

4.

Link de um video do YouTube, postado como OCULTO (de um minuto de duração

(máximo), na qual o candidato deve identificar um problema em sua cidade e propor
uma ação de impacto inovadora que contribua para melhorar ou solucionar este
problema.
5.

Fotocópia do passaporte válido;

6.

1 fotografia do tamanho do passaporte em GIF ou JPG;

7.

Certificado de proficiência em inglês ( e espanhol se possuir);
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3. INSCRIÇÕES
As inscrições estarão abertas no período de 3 de março de 2022 a 16 de maio de 2022 no site
https://becas.fundacionbotin.org/ .
Antes de efetuar a inscrição no site da Fundação Botin o aluno deverá enviar um email para PróReitoria Estudantil com o titulo do email: candidatura a mobilidade Botin

para pre@unitau.br

solicitando a candidatura.
Para analise da candidatura o aluno deverá enviar os seguintes dados e documentos no email :
1. nome completo,
2. RA,
3. curso de graduação,
4. semestre que esteja matriculado em 2022/1,
5. anexar a cópia do certificado de proficiência em inglês,
6. anexar a cópia do passaporte válido
7. anexar um currículo atualizado em que sejam enumeradas suas experiências profissionais,
acadêmicas, sociais e governamentais.

O pedido de candidatura será enviado ao Escritório de Relações Internacionais na Pró reitoria de
Extensão e caso haja o deferimento o aluno receberá via email as documentações devidamente
preenchidas para assim realizar a inscrição no site da Fundação Botin.
4. ESTRUTURA DO PROGRAMA (dados completos no site da Fundação)
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;
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•

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 profissionais da área, além de trabalhos com auxílio de tutores e em equipe com a
avaliação continua de cada participante.
5. BENEFÍCIOS DO ALUNO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA

A Fundação Botín cobrirá todos os gastos de viagem, manutenção, translados, alojamento, seguro
médico e acompanhamento do discente (exceto o translado 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 2022.
6. CONDIÇÕES PARA O USUFRUTO DA VAGA NO PROGRAMA

§

Estar matriculado e cursando a graduação na UNITAU .

§

Estar disponível para participar do Programa no período de 17 de outubro a 01 de dezembro
de 2022.

§
§

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

7. CRONOGRAMA

§

3 de março a 16 de maio – Periodo de inscrições no site da Fundação Botin

§

25 de julho- Divulgação da lista de alunos selecionados no site da Fundação Botin

§

17 de outubro – Início do Programa em Bogotá

§

01 de dezembro - Finalização do Programa no Rio de Janeiro.

Pró-reitoria Estudantil
Universidade de Taubaté
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