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E D I T A L ARII 005/2016  

 
PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO 

 

BECAS FUNDACIÓN BOTÍN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA 

 
 
Estão abertas as inscrições para pré-seleção* de estudantes de graduação da PUC-SP para participação 
na 7ª edição das Becas Fundación Botín para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina. 
 
A Fundación Botín selecionará 32 participantes e 15 candidatos reserva entre as candidaturas 
apresentadas por IES da América Latina.  
 
* A seleção final será feita pela Fundación Botín. 

 
 
1.      Duração do Programa 

De 14/10 a 30/11/2016 
 
 
2.      Local 

Espanha  (Madri) e Brasil (Rio de Janeiro) 
 
 
3.   Objetivos do programa 

a. Contribuir para o fortalecimento das instituições públicas de América Latina para um 
desenvolvimento sócio-econômico sustentável e sustentado 

b. Impulsionar o desenvolvimento local por meio da criação de redes de servidores públicos com 
alta capacidade e verdadeiro compromisso com o interesse público 

c. Prestigiar o exercício da função pública através da formação, do estudo e do trabalho em 
equipe 

d. Potencializar o talento criativo e criador de universitários com potencial de liderança 

e. Canalizar o talento criativo a serviço das instituições públicas 

f. Envolver ativamente os participantes na construção, desenvolvimento e crescimento da “Red 
de Servidores Públicos en América Latina de la Fundación Botín” 

  

4.       Estrutura do programa 

O programa conta com seminários, workshops, debates, aulas, trabalhos em equipe, conferências 
e visitas empresariais. No início do programa, os participantes deverão desenvolver, em grupo, um 
projeto de boas práticas concretas e aplicáveis à realidade social de seu país ou da América 
Latina. Ao final do programa, os grupos deverão apresentar o projeto e defendê-lo perante banca. 
Os conteúdos do programa estão detalhados no Anexo I. 

 
 
5. Requisitos 

a. Ter concluído, até setembro/2016, pelo menos 50% do curso de graduação da PUC-SP; 

b. Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado no máximo no penúltimo período 
do curso de graduação da PUC-SP; 
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c. Estar, em outubro/2016, com idade entre 19 e 23 anos; 

d. Apresentar excelente desempenho acadêmico (média geral igual ou superior a 8,0); 

e. Possuir conhecimentos avançados de língua inglesa e, preferencialmente, da língua 
espanhola; 

f. Preferencialmente, possuir experiência e participação em associações estudantis, políticas e 
sociais que tenham como finalidade o desenvolvimento da sociedade através de políticas 
públicas, e a realização de estágio em instituições públicas.  

 
  
6.     Documentos necessários para inscrição 

a. Ficha de inscrição impressa e assinada 

b. Carta de motivação, endereçada à ARII, apresentando as razões da candidatura, em inglês e 
em espanhol 

c. Curriculum vitae não-documentado, em inglês ou espanhol 

d. Boletim de avaliações com notas obtidas até o 2º semestre/2015 (candidatos que tiveram 
aproveitamento de estudos necessitam apresentar histórico escolar emitido pela SAE) 

e. Comprovante de matrícula em curso de graduação da PUC-SP, observados os requisitos 
indicados nos itens 5.a e 5.b  

f. Comprovante de domínio da língua inglesa (e espanhola, se houver) 

g. Vídeo, de no máximo um minuto de duração, a ser entregue em pendrive, em que o candidato 
responde, em espanhol, à seguinte pergunta:  

“Si en el futuro desempeñara un cargo de responsabilidad en la función pública, ¿en qué área le 
gustaría, cuál sería su mayor reto? (Exponga solo un reto y por qué).” 

 
 
7. Procedimento para inscrição 

Entrega dos documentos indicados no item 3, de 2ª a 6ª feira, à: 
ARII (Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais) 
Campus Perdizes 
Rua Monte Alegre, 984 – Sala P-67 – Edifício Cardeal Mota  
das 9h às 19h, de 2ª a 6ª feira 

 
 
8.        Calendário 

Procedimento Data Limite 

Inscrições (entrega dos documentos – item 6) Até 02/06/16 (5ª feira) 

Divulgação dos pré-selecionados Até 06/06/16 (2ª feira) 

Realização da inscrição on-line (na plataforma da Fundación Botín) Até 16/06/16 (5ª feira) 

Resultado da seleção (divulgação pela Fundación Botín) 19/07/2016  

Início do Programa 14/10/2016 

 
 

São Paulo, 20 de abril de 2016 
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FICHA DE INSCRIÇÃO – PRÉ-SELEÇÃO 
BECAS FUNDACIÓN BOTÍN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA   

FUNCIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA 
 

EDITAL ARII 005/2016  
 

Nome: ________________________________________________________________________________ 

R.A.: _________________________ Curso: __________________________________________________  

Período: _____ º                     Média acadêmica: _________ 

Endereço:_____________________________________________________________________________ 

CEP: _______________                Cidade/Estado:  ____________________________________________ 

Telefone: __________   Celular: ____________   E-mail: _______________________________________ 

Data de nascimento: ____ / ____ / ____ 

Possui algum tipo de bolsa na PUC-SP?  (    ) Não     
                                                              (     ) Sim:  (    ) ProUni     

        (    ) Fundasp/Doação    
        (    ) Outra: _________________________ 

 

Declaro que cumpro os requisitos e estou de acordo com o edital do processo de pré-seleção às “Becas 

Fundación Botín para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina 2016” 

 

São Paulo, ______  de _____________ de 2016 

 

        _______________________________________ 

(assinatura) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPROVANTE DO CANDIDATO 

FICHA DE INSCRIÇÃO -  PRÉ-SELEÇÃO “BECAS FUNDACIÓN BOTÍN PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA 2016” 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

    

Visto ARII: _______________________                                           Data: _____/_____/2016 
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