
         
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

DIVISÃO DE MOBILIDADE PARA O EXTERIOR 

  

CHAMADA PARA XII EDIÇÃO DO PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO PARA 

LA FUNCIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA – FUNDACIÓN BOTÍN 

 

1. SOBRE O PROGRAMA 

Serão selecionados 32 alunos de toda a América Latina que sejam comprometidos com a melhoria 

do seu ambiente social e tenham excelente desempenho academico e vocação de servir a seus países 

na esfera pública. 

O Programa tem como objetivo que os alunos desenvolvam e consolidem sua vocação de serviço, 

através de uma experiência formativa que proporcione conhecimentos, competências, valores e 

princípios fundamentais para o bom exercício da função pública. 

O Programa se desenvolverá mediante o cumprimento obrigatório das normas e medidas sócio-

sanitárias ditadas pelas autoridades competentes, podendo sofrer modificações que serão 

comunicadas de imediato a todos os envolvidos no processo de seleção. 

Seguindo estas considerações, o Programa começará de forma presencial no dia 24 de outubro de 

2021 na Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia), período após o qual tem início a etapa 

formativa na Espanha (Madri, Santander, Caminho de Santiago e Salamanca), e posteriormente a 

última fase na Fundação Getúlio Vargas (Rio de Janeiro, Brasil), onde está previsto o encerramento 

do Programa no dia 2 de dezembro de 2021. De igual maneira, os selecionados participarão de um 

módulo de formação à distancia prévio ao início do Programa. 

A fundação arcará com as despesas de transporte, hospedagem e estadia durante o programa.   

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 

2021, tenha concluído mais de 50% dos estudos universitários de graduação, mas ainda não 

ter concluído a graduação. 

 Ter nascido entre 1 de janeiro de 1997 e 31 de dezembro de 2001. 

 Ter um histórico acadêmico brilhante e domínio do inglês e espanhol. 

 Ter vocação de serviço, comprovada através da participação ativa em iniciativas sociais 

 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. 

 Será valorizado seu desempenho acadêmico, experiência profissional, participação em 

projetos sociais e associações, bem como o interesse expresso em contribuir para o 

desenvolvimento do meio ambiente, do país e da região. 
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3. SOBRE A INSCRIÇÃO 

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

(https://becas.fundacionbotin.org/login.jsp).  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. Dentre a documentação exigida consta uma carta do reitor universidade, 

endossando a candidatura, e outra carta, emitida pela SRI, de compromisso da UFES 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 Divisão de Mobilidade para o Exterior da Secretaria de Relações 

Internacionais preenchendo o formulário https://forms.gle/5QAUieShG41wMw5w9 até o dia 

25/04/2021.  Neste 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 de participação, as cartas serão enviadas para o e-mail do 

aluno até a data estabelecida no cronograma abaixo para que o mesmo faça sua inscrição. Para se 

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

A  SRI  não  se  responsabiliza  pela inscrição  do  aluno,  apenas  pela elaboração das cartas 

de endosso e de compromisso da universidade necessárias para inscrição. 

O estudante selecionado deverá obter autorização do colegiado do seu curso para a participação no 

programa. 

Cronograma: 

Prazo para solicitação da carta à SRI: 25/04/2021 

Prazo para envio das cartas pela SRI aos estudantes: 07/05/2021 

Prazo para inscrição no site da Fundación Botín: 14/05/2021 

Divulgação dos resultados: até 26/07/2021 

Participação no programa: 18/10/2021 a 02/12/2021 

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

ser prorrogado, suspenso ou cancelado. 

 

Vitória, 12 de março de 2021. 

  

Prof.a Dr.a Flávia Imbroisi Valle Errera Prof. Dr. Yuri L. R. Leite 

Chefe da Divisão de Mobilidade para  o Exterior/SRI 

 

Secretário de Relações Internacionais 
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