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CHAMADA PARA XI EDIÇÃO DO PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO PARA 

LA FUNCIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA – FUNDACIÓN BOTÍN 

 

1. SOBRE O PROGRAMA 

O Programa para el Fortalecimiento para la Función Pública en América Latina, da Fundación 

Botín visa promover o desenvolvimento da região através de uma rede de servidores públicos 

altamente treinados e com vocação para servir seus países. 

A Fundación Botín selecionará estudantes de universidades da América Latina que demonstrarem 

proatividade, integridade e vocação para o serviço público em sua carreira, e que também tenham um 

histórico acadêmico brilhante e demonstrem compromisso social. 

Os estudantes selecionados participam de diversas atividades como: formação acadêmica nas áreas 

de Políticas Públicas, Ética Pública, Criatividade e Inovação, Liderança e Habilidades Pessoais, e 

Tendências Globais e Sustentabilidade, treinamento ao ar livre, parte do Caminho de Santiago, 

sessões de trabalho em equipe, projeto de inovação, reuniões e visitas a instituições líderes, oficinas 

de oratória e debate em público, sessões de treinamento, atividades esportivas, oficinas de 

criatividade, atividades culturais e voluntariado social. 

A fundação arca com os gastos de viagem, manutenção, traslados, alojamento, seguro médico e aulas 

dos participantes durante o programa.  O participante não receberá nenhuma quantia em dinheiro da 

fundação. 

Ao se formarem no programa, os estudantes passam a fazer parte da Rede de Servidores Públicos da 

América Latina, um espaço de reunião no qual participam mais de 350 jovens de diferentes 

disciplinas, os quais, pela pluralidade de idéias, procuram articular esforços para contribuir para o 

desenvolvimento da região, com integridade, proatividade e vocação de serviço. 

Na sua XI edição, o programa acontecerá no período de 18 de outubro a 03 de dezembro de 2020 

em algumas cidades da Espanha e com encerramento no Rio de Janeiro. 

2. SOBRE OS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

 Possuir nacionalidade de qualquer país da América Latina. 

 Ser aluno de graduação em uma universidade latino-americana e que, em 30 de setembro de 

2020, tenha concluído mais de 50% dos estudos universitários de graduação, mas ainda não 

ter concluído a graduação. 

 Ter nascido entre 1 de janeiro de 1996 e 31 de dezembro de 2000. 

 Ter um histórico acadêmico brilhante e domínio do inglês. 

 Ter a anuência do reitor da sua universidade para se inscrever no programa. 

 Preencher o formulário de inscrição no site da Fundación Botín e anexar toda a 

documentação solicitada. 
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3. SOBRE A INSCRIÇÃO 

A inscrição deverá ser feita diretamente pelo estudante no site do programa.  O aluno deverá 

providenciar toda a documentação obrigatória informada pelo programa em 

https://www.fundacionbotin.org/contenidos-fortalecimiento/documentacion-a-incluir-por-el-

candidato-dentro-del-formulario-de-inscripcion.html.  Entre a documentação exigida consta uma 

carta do reitor universidade endossando a candidatura e uma carta de compromisso da universidade 

de supervisionar a realização das práticas após o término do programa.   

Os alunos de graduação da Ufes que atendam aos requisitos e queiram se inscrever no programa, 

deverão solicitar as cartas à Secretaria de Relações Internacionais preenchendo o formulário 

“Chamada para Programa Fundação Botín – XI Edição” pelo site inscricao.ufes.br (entrar com 

login e senha única do portal do aluno) até o dia 23/04/2019.  No formulário, os alunos deverão 

anexar o documento “DECLARACIÓN JURADA DEL CANDIDATO” devidamente preenchido e 

assinado, em formato pdf. (modelo disponível no site https://www.fundacionbotin.org/contenidos-

fortalecimiento/documentacion-a-incluir-por-el-candidato-dentro-del-formulario-de-

inscripcion.html). 

Caso o solicitante atenda aos requisitos, as cartas serão enviadas para o e-mail do aluno até o dia 

29 de  abril de  2020. A  SRI  não  se  responsabiliza  pela inscrição  do  aluno,  apenas  pela 

elaboração das cartas de endosso e de compromisso da universidade necessárias para inscrição. 

Para se inscrever, o aluno deverá seguir os passos indicados  no site do programa 

(https://www.fundacionbotin.org/contenidos-fortalecimiento/objetivos-y-beneficios.html). 

Cronograma: 

Prazo para solicitação da carta à SRI: 23/04/2020 

Prazo para envio das cartas pela SRI aos estudantes: 29/04/2020 

Prazo para inscrição no site da Fundación Botín: 30/04/2020 

Divulgação dos resultados: até 10/07/2020 

Participação no programa: 18/10/2020 a 03/12/2019 

IMPORTANTE: Tendo em vista a pandemia de COVID-19 essa programação ou o programa poderá 

ser prorrogado, suspenso ou cancelado. 

 

Vitória, 15 de abril de 2020. 

 

 

Prof.a Dr.a Flávia Imbroisi Valle Errera 

Divisão de Mobilidade para o Exterior/SRI 

 

 

Prof.ª Drª Patrícia A Cardoso 

Secretária de Relações Internacionais 
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