
 

 

EDITAL Nº 88/2020 

PROCESSO SELETIVO INTERNO DE CANDIDATOS AO PROGRAMA PARA O 

FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA NA AMÉRICA LATINA DA 

FUNDACIÓN BOTÍN  

 

1. PREÂMBULO 

A Pró-Reitoria Acadêmica e a Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais (ARII) 

da Universidade Católica de Brasília (UCB), no uso de suas atribuições legais, tornam público 

tornam público e estabelecem as normas do processo seletivo para concessão de Carta de 

Aval para candidatura ao Programa para o Fortalecimento da Função Pública na América 

Latina, promovido pela Fundación Botín, mediante as condições estabelecidas neste edital. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA 

O presente edital rege-se por diretrizes estabelecidas nas normas do Programa para o 

fortalecimento da função pública na América Latina, disponível em 

https://www.fundacionbotin.org/contenidos-fortalecimiento/descripcion-del-programa-para-

el-fortalecimiento-de-la-funcion-publica.html. 

 

3. SOBRE O PROGRAMA PARA O FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA 

NA AMÉRICA LATINA 

A Fundação Botín, como instituição de referência do Terceiro Setor na Espanha, explora 

novas formas de converter talentos em riqueza social, cultural e econômica. Desenvolve sua 

atividade nas áreas de cultura, ciência, educação, desenvolvimento rural e ação social, 

colaborando com instituições internacionais em diferentes projetos. 

O Programa para o Fortalecimento da Função Pública surgiu em 2010 como uma iniciativa da 

Fundação Botín para garantir que mais dos melhores estudantes universitários da América 

Latina decidam se comprometer com suas sociedades a partir do serviço público; fortalecer o 

bom funcionamento das instituições e melhorar o desenvolvimento social, econômico e 

sustentado de seus países. 

Os objetivos do Programa são: 

a) Contribuir para o fortalecimento de instituições públicas na América Latina para o 

desenvolvimento econômico, social, sustentável e sustentável; 

b) Promover o desenvolvimento da região por meio da criação de redes de servidores 

públicos altamente capacitados, com um verdadeiro compromisso com o interesse geral; 

c) Prestigiar no exercício da função pública por meio da formação, do estudo e do trabalho 

em equipe; 

https://www.fundacionbotin.org/contenidos-fortalecimiento/descripcion-del-programa-para-el-fortalecimiento-de-la-funcion-publica.html
https://www.fundacionbotin.org/contenidos-fortalecimiento/descripcion-del-programa-para-el-fortalecimiento-de-la-funcion-publica.html


Edital Nº 88/2020 

 
  

 

d) Potencializar o talento criativo de estudantes universitários com potencial de liderança; 

e) Canalizar o talento criativo a serviço de instituições públicas; 

f) Envolver ativamente os participantes na construção, desenvolvimento e crescimento da 

Rede de Servidores Públicos da Fundação Botín na América Latina. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. O processo seletivo interno da UCB destina-se à seleção de estudantes de graduação 

presencial que serão contemplados com uma Carta de Aval emitida pelo Reitor da UCB para 

a candidatura ao processo seletivo do Programa para o Fortalecimento da Função Pública na 

América Latina; 

4.2. Esta seleção interna e a concessão da Carta pelo Reitor da UCB, não implicam na 

efetiva participação do estudante no referido Programa; 

4.3. Após o recebimento da Carta de Aval, os estudantes contemplados deverão efetuar suas 

candidaturas diretamente no site da Fundación Botín 

(https://becas.fundacionbotin.org/login.jsp).   

 

5. DOS PRÉ-REQUISITOS PARA O CANDIDATO 

Os pré-requisitos estabelecidos em conformidade com as exigências internas da UCB e com 

as normas definidas pela Fundación Botín para candidatura a este edital são: 

5.1. Possuir matrícula ativa em qualquer um dos cursos de graduação presencial da UCB; 

5.2. Ter nacionalidade brasileira; 

5.3. Ter integralizado entre 50% e 90% do currículo até o momento da viagem; 

5.4. Apresentar Índice-Vida do curso igual ou superior a 8,0 (oito);  

5.5. Não possuir mais de TRÊS reprovações no histórico da UCB; 

5.6. Não ter sofrido sanções disciplinares; 

5.7. Ter domínio da língua inglesa; 

5.8. Ter nascido entre o dia 01 de janeiro de 1996 e o dia 31 de dezembro de 2000; 

5.9. Serão valorizados o desempenho acadêmico, experiência profissional, participação em 

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

desenvolvimento do entorno, do país e da região. 

 

6. DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO 

PÚBLICA NA AMÉRICA LATINA 

https://becas.fundacionbotin.org/login.jsp
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6.1. O programa de formação começará no dia 18 de outubro de 2020 no Centro Botín de 

Santander, continuará sua atividade na Universidade de Salamanca, Santiago de Compostela e 

em Madri, e finalizará no dia 03 de dezembro de 2020 no Rio de Janeiro; 

6.2. Todos os gastos de matrícula, viagem e estadia dos estudantes selecionados serão 

assumidos pela Fundação Botín; 

6.3. O estudante é responsável por todas as demais despesas não definidas pela Fundación 

Botín, como obtenção de passaporte e visto, tradução juramentada de documentos entre 

outras. 

 

7. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CANDIDATURA NO PROCESSO 

SELETIVO INTERNO 

7.1. Formulário de Inscrição devidamente preenchido (disponível em 

https://ucb.catolica.edu.br/portal/estudante/assessoria-de-relacoes-internacionais/);  

7.2. Histórico Escolar da Graduação a ser obtido no Serviço de Atendimento ao Aluno 

emitido pelo setor ATENDE da UCB; 

7.3. Carta de Intenção (máximo 01 página); 

7.4. Certificado de nível de inglês; 

7.5. Certificado de nível de espanhol (desejável); 

7.6. Comprovantes de participação em cursos ou atividades acadêmicas, políticas ou sociais; 

7.7. 01 (uma) foto 3x4; 

7.8. Carta de Recomendação do coordenador do curso de vínculo do estudante. 

 

8. ETAPAS 

A candidatura para Programa para o Fortalecimento da Função Pública na América Latina 

promovido pela Fundación Botín constitui-se das seguintes etapas: 

até 10/04/2020 Inscrição no processo seletivo interno da UCB; 

15/04/2020 Divulgação do resultado da pré-seleção interna da UCB 

16/04/2020 
Recebimento da Carta de Aval pelos estudantes aprovados no 

processo seletivo interno; 

até 30/04/2020 
Inscrição no site do Programa da Fundação Botín, pelo link 

https://becas.fundacionbotin.org/login.jsp;  

https://ucb.catolica.edu.br/portal/estudante/assessoria-de-relacoes-internacionais/
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18/10/2020 
Início das atividades no exterior previsto para o dia 18 de outubro 

de 2020. 

 

Observação: Leia atentamente as informações e orientações para candidatura no site do 

Programa em (https://www.fundacionbotin.org/contenidos-fortalecimiento/descripcion-del-

programa-para-el-fortalecimiento-de-la-funcion-publica.html).  

 

9. INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO 

As inscrições no processo seletivo interno da UCB acontecerão por meio da entrega do 

formulário de inscrição (anexo I) e demais documentos exigidos no item 7, deste edital.  

A entrega da ficha de inscrição e dos documentos exigidos no edital poderá ser realizada de 

duas formas: 

9.1. Entrega dos documentos físicos na sala G-002 durante o horário de funcionamento do 

setor (de segunda a quinta-feira: 08h às 12h - 14h às 18h e sexta-feira: 08h às 12h - 14h às 

17h); ou  

9.2. Envio dos documentos para o e-mail: cooperation@ucb.br.  

 

10. RESULTADO FINAL DA PRÉ-SELEÇÃO 

10.1. O resultado da pré-seleção interna da UCB será divulgado no dia 15 de abril de 2020, 

por meio da página da ARI. 

10.2. O resultado final do Programa será divulgado pela Fundação Botín de acordo com os 

critérios da referida fundação. 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Assessoria de Relações Institucionais e 

Internacionais; 

11.2. Para quaisquer esclarecimentos adicionais entre em contato através do e-mail 

cooperation@ucb.br ou através do telefone (61) 3356-9795. 

 

 

Profa. Dra. Regina Helena Giannotti 

Pró-Reitora Acadêmica 

Universidade Católica de Brasília 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS AO  

PROGRAMA DA FUNDAÇÃO BOTÍN 

 

 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome completo: 

  

Curso: 

 

Semestre: 

 

Data de nascimento: 

 

Matrícula: 

 

Endereço completo (acrescentar CEP): 

 

 

 

 

Sexo:  

Feminino Masculino 

Cidade/Estado de Origem: 

 

E-mail: 

 

Telefone fixo: 

 

CPF: 

 

Telefone celular: 

 

 

 

2. DOCUMENTOS 

 

Deverão ser anexados a este formulário os seguintes documentos:  

 

a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido (disponível em 

https://ucb.catolica.edu.br/portal/estudante/assessoria-de-relacoes-internacionais/); 

b) Histórico Escolar da Graduação a ser obtido no Serviço de Atendimento ao Aluno 

emitido pelo ATENDE; 

c) Carta de Intenção (máximo 01 página); 

d) Certificado de nível de inglês; 

e) Certificado de nível de espanhol (desejável); 

f) Comprovantes de participação em cursos ou atividades acadêmicas, políticas ou 

sociais; 

g) 01 (uma) foto 3x4; 

h) Carta de Recomendação do coordenador do curso de vínculo do estudante. 

  

https://ucb.catolica.edu.br/portal/estudante/assessoria-de-relacoes-internacionais/
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RECIBO 

 

 

O/A estudante, _________________________________________________, efetuou sua inscrição 

para o Processo Seletivo Interno de Candidatos ao Programa para o Fortalecimento da Função Pública 

na América Latina da Fundación Botín, conforme edital, no dia _____ /______ /_______ .    

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

ARII/UCB 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO  

 

 

Eu,________________________________________________, declaro que li e concordo com as 

normas estabelecidas no Edital de Processo Seletivo Interno de Candidatos ao Programa para o 

Fortalecimento da Função Pública na América Latina da Fundación Botín . 

 

 _____ /______ /_______   

 

 

 

______________________________________                                                                                                                 

Assinatura do estudante 


