EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA A
17ª CAPACITAÇÃO NACIONAL EM PRÁTICAS COLABORATIVAS
SALVADOR/BA
O Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas – IBPC, o Comitê de Jovens
Profissionais Colaborativos – CJPC e a INTELLIGERE-Mediação, tornam pública a
chamada para os interessados em receber bolsa para participação na 17ª Capacitação
Nacional em Práticas Colaborativas, a ser realizada nos dias 23, 24 e 25 de abril de
2020 na cidade de Salvador/Ba. no Monte Pascoal Praia Hotel.
Os interessados na concessão de bolsa devem enviar os seguintes documentos,
em formato .PDF, para o e-mail comitejpc@gmail.com até o dia 18 de março de 2020:

•

CV completo com menção à data ou previsão de graduação;

•

Formulário do Anexo I preenchido;

•

Contato de alguma referência em Práticas Colaborativas que possa atestar o
compromisso e engajamento do candidato com o tema.

A avaliação das propostas será realizada por 4 membros do Comitê de Jovens
Profissionais Colaborativos. Até o dia 26 de março o CJPC tornará pública a listagem
dos bolsistas aprovados, em sua página oficial no Instagram @jpccomite, sendo certo
que todos os candidatos – selecionados ou não - receberão retorno por e-mail.
Critérios para a seleção de bolsistas:
•

Situação socioeconômica do candidato;

•

Engajamento na divulgação e implementação das Práticas Colaborativas em
sua comunidade local;

•

Compromisso

com

a

própria

educação

continuada

nas

Práticas

Colaborativas (participação em GEs e GTs);
•

Ter até 35 anos de idade;

•

Estar em graduação ou ter até 08 anos de formado.

O CJPC poderá realizar entrevistas com os candidatos, caso seja necessário.
Os candidatos selecionados deverão submeter um relatório ao CJPC em até 30
dias após a Capacitação para consolidação dos aprendizados, bem como se
disponibilizar a realizar uma palestra – presencial ou online - a um dos patrocinadores
deste projeto de bolsas, em data a combinar, devendo este compartilhamento ser
documentado para registro do CJPC.
As bolsas concedidas darão direito à inscrição na 17ª Capacitação Nacional
em Práticas Colaborativas nos dias 23, 24 e 25 de abril. Os custos de transporte,
alimentação e acomodação ficarão a cargo do participante.
O número de bolsas disponibilizadas dependerá do número de Patrocinadores
que aderirem ao Programa Alma Mater de financiamento de bolsas idealizado pelo
CJPC. Em caso de não comparecimento ou desistência do participante ganhador, o
mesmo fica impedido de participar de futuras edições do programa Alma Mater.
Quaisquer questões ou dúvidas referentes a este processo de seleção devem
ser encaminhadas ao e-mail comitejpc@gmail.com
Boa sorte a todos!

ANEXO I

Formulário de Inscrição do Edital para a 17ª Capacitação Nacional em
Práticas Colaborativas

1) Descreva seu engajamento e interesse com as Práticas
Colaborativas:
2) Por que a bolsa é importante para você?
3) De que forma você acha que as práticas colaborativas podem
contribuir para a construção de uma sociedade melhor?
4) Como você pretende beneficiar a comunidade local e divulgar a
metodologia, caso seja selecionado?
5) Como ficou sabendo das práticas colaborativas e da 17ª
Capacitação Nacional?

