PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
ASSESSORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS E INSTITUCIONAIS

E D I T A L ARII 004/2015
XIII EDIÇÃO DO PROGRAMA DE JÓVENES LÍDERES IBEROAMERICANOS
Estão abertas as inscrições para pré-seleção* de até 3 (três) recém-graduados da PUC-SP para a
XIII Edição do Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos, organizado pela Fundación Carolina,
Grupo Santander e a Fundación Rafael del Pino.
O programa selecionará 50 graduados provenientes de países ibero-americanos. A PUC-SP poderá
pré-selecionar até 3 candidatos, recém-graduados e pertencentes a áreas distintas de conhecimento.
* A seleção final será feita pela Fundación Carolina.

1.

Duração do Programa
De 14 a 28/06/2015

2.

Local
Madri, Bruxelas, La Rioja e Ávila

3.

Vagas
Cada IES convidada pode pré-selecionar até 3 recém-graduados, de áreas distintas, cabendo
à Fundação Carolina a seleção final dos participantes.

4.

Requisitos
a. Ter concluído curso de graduação na PUC-SP entre dezembro/ 2012 e dezembro/2014;
b. Possuir excelente histórico escolar, destacando-se entre os melhores de seu curso de
graduação, preferencialmente com média geral igual ou superior a 8,0;
c. Possuir comprovadas capacidades de liderança e habilidades sociais;
d. Possuir domínio da língua espanhola;
e. Não ultrapassar, até dia 14/06/2015, os 27 anos de idade.

5.

Documentos necessários para inscrição
a. Cópia autenticada do diploma de graduação da PUC-SP
b. Histórico escolar emitido pela SAE ou boletim de avaliações do curso de graduação da
PUC-SP
c. Curriculum vitae não-documentado, em espanhol, incluindo dados pessoais, endereço,
telefones fixo e celular, e-mail (de preferência duas contas diferentes para garantir a
comunicação)
d. Carta de motivação, em espanhol, apresentando o interesse em participar do programa,
incluindo:
- definição de liderança (para o candidato);
- indicação das principais qualidades que deve reunir um líder;
- o que entende por empreendedorismo e inovação e qual a importância que confere a
cada um destes conceitos.
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objetivos profissionais a médio-longo prazo e como espera que o Programa contribua
para alcançá-los;
- breve explicação das três principais conquistas pessoais, acadêmicas ou
profissionais das quais mais se orgulha;
Duas cartas de recomendação acadêmicas e/ou profissionais (pelo menos uma de
professor da PUC-SP). As cartas deverão ser entregues em envelope lacrado ou
enviadas diretamente à ARII pelos professores/profissionais, ao e-mail dci-arii@pucsp.br,
indicando, no assunto da mensagem, “Carta de Recomendação – Programa Jóvenes
Líderes 2015”
Comprovante de domínio da língua espanhola
Ficha de inscrição preenchida e assinada
1 foto 3 x 4
-

e.

f.
g.
h.
6.

Critério de pré-seleção
Análise da documentação apresentada e entrevista em português e espanhol, com
representante(s) e/ou convidado(s) pela ARII, a ser agendada com cada candidato

7.

Calendário
a.

Inscrições: Até 06/04/15 (2ª feira)

b.

Entrevista: 08 a 10/04/15 (4ª a 6ª feira), em horário a ser agendado com cada candidato

c.

Resultado da pré-seleção: 13/04/15 (2a feira)

8.

Inscrições
Local: Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais – ARII
Sala P-65 (Edifício Cardeal Mota, 1º andar)
Horário: das 9 às 19h, de 2a a 6a feira

9.

Observações
a. A ficha técnica do programa e seus objetivos integram o Anexo I deste Edital.
b. Os candidatos pré-selecionados pela PUC-SP deverão preencher formulário de
candidatura on-line, até 19/04/2015 (horário de Madri), para análise da Fundación
Carolina. Os candidatos aprovados na seleção final serão notificados diretamente pela
Fundación Carolina.
c. As candidaturas dos pré-selecionados pela PUC-SP só serão consideradas pela
Fundación Carolina após o preenchimento do formulário on-line mencionado no item 9.c.
e upload dos documentos solicitados.

São Paulo, 19 de março de 2015
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FICHA DE INSCRIÇÃO – PRÉ-SELEÇÃO
XIII EDIÇÃO - PROGRAMA JÓVENES LÍDERES IBEROAMERICANOS

FOTO
3x4

EDITAL ARII 004/2015
Nome: ________________________________________________________________________________
R.A.: _________________________ Curso: _________________________ Média acadêmica: _________
Conclusão do curso: Dezembro/2012
Julho/2013
Dezembro/2013
Julho/2014
Dezembro/2014

( )
( )
( )
( )
( )

Data da Colação de Grau (PUC-SP): _____/_____/_____
Endereço:_____________________________________________________________________________
CEP: _______________

Cidade/Estado: ____________________________________________

Telefone: __________ Celular: ____________ E-mail: _______________________________________
Data de nascimento: ____ / ____ / ____

Declaro estar de acordo com o edital de pré-seleção à XIII Edição do Programa Jóvenes Líderes
Iberoamericanos.

São Paulo, ______ de _____________ de 2015
_______________________________________
(assinatura)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
REITORIA
Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais

COMPROVANTE DO CANDIDATO
FICHA DE INSCRIÇÃO
PRÉ-SELEÇÃO - PROGRAMA JÓVENES LÍDERES IBEROAMERICANOS – XIII EDIÇÃO
Nome: _____________________________________________________________________
Visto ARII: _______________________

Data: _____/_____/2015

