
 

XVI Programa de Jovens Líderes Ibero-Americanos 

Pré-seleção de Candidatos 2019 

 

A Fundação Carolina e o Banco Santander abrem as inscrições para o XVI Programa de 

Jovens Líderes Ibero-Americanos. Esta edição do Programa ocorrerá de 22 de setembro 

a 5 de outubro de 2019, em Madri, Bruxelas e Santander para jovens latino-americanos, 

portugueses e espanhóis que participarão de conferências, encontros e visitas, através 

de uma intensa agenda de imersão social na realidade espanhola e europeia. 

A PUCRS indicará candidatos aptos mediante carta assinada pelo Sr. Reitor ou seu 

representante. Caberá à Fundação Carolina e ao Banco Santander a seleção final dos 

participantes da América Latina. Os participantes do Brasil terão todas as despesas 

pagas a partir de Brasília. 

O Escritório de Cooperação Internacional estabelece as seguintes normas e 

procedimentos de acordo com as diretrizes da Fundação Carolina e do Banco Santander. 

1. ORIENTAÇÕES GERAIS 

a) As normas para a pré-seleção de candidatos ao XVI Programa de Jovens Líderes Ibero-

Americanos, devem ser consideradas conforme cronograma da edição em vigor. 

b) Este processo de pré-seleção não garante a bolsa para os selecionados. A decisão final 

dos candidatos que receberão a bolsa será de total responsabilidade da Fundación 

Carolina.  

c) O candidato que não cumprir uma das etapas do processo estará automaticamente 

desligado do mesmo. 

d) Todas as providências e despesas para obtenção de documentos exigidos por este 

processo ou pela Fundação Carolina ocorrerão por conta de cada candidato. 

e) Os candidatos podem ter acesso às próprias notas recebidas nas etapas do processo 

de pré-seleção, mediante comparecimento ao Escritório de Cooperação Internacional 

ou solicitação por e-mail para mobilidade.out@pucrs.br. Os casos omissos deste edital 

serão resolvidos pela equipe de Mobilidade Acadêmica. 

f) Não haverá reembolso da taxa de inscrição (R$130,00) em nenhuma circunstância. 

g) Cabe ao candidato solicitar a emissão ou renovação de seu passaporte junto à Polícia 

Federal. O Escritório de Cooperação Internacional não poderá interferir no processo. 



 

h) É de responsabilidade do candidato solicitar informações a respeito da eventual 

necessidade de visto junto à representação diplomática mais próxima e à Fundação 

Carolina. O Escritório de Cooperação Internacional não poderá interferir nos trâmites de 

emissão de visto e não se responsabiliza por eventuais atrasos ou não cumprimento de 

prazos por parte dos Consulados. 

i) Esclarecimentos que se façam necessários poderão ser obtidos junto ao Escritório de 

Cooperação Internacional da PUCRS – prédio 1, sala 110, térreo. 

 

IMPORTANTE: as normas aqui referidas tratam de um processo de pré-seleção. A 

resposta final caberá à Fundação Carolina, mediante envio do documento de aceite. 

 

2. INSCRIÇÕES E PRÉ-SELEÇÃO 

 2.1 REQUISITOS 

• Ter obtido titulação a partir de 1 de outubro de 2016; 

• Não ter idade superior a 27 anos até 5 de outubro de 2019; 

• Ter trajetória acadêmica destacada (média mínima 7.0 (sete) no Certificado de 

conclusão), bem como perfil de liderança; 

• Ter passaporte brasileiro válido, no mínimo, até abril de 2020; 

• Ter conhecimento de Língua Espanhola (mínimo 7.0 (sete) na prova de Proficiência 

da PUCRS). 

 

O candidato deve estar ciente que, para participar do programa, deverá: 

• Ter disponibilidade no período programado para a viagem; 

• Arcar com as despesas de deslocamento até o local de partida do voo para a Europa; 

• Participar da prova de língua espanhola e da entrevista nas datas definidas neste 

edital. 

 

 



 

 2.2      DOCUMENTOS PARA A CANDIDATURA 

Para inscrever-se no processo de pré-seleção do XVI Programa de Jovens Líderes Ibero-

Americanos, o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 

 Cópia do passaporte com validade mínima até abril de 2020; 

 Cópia do diploma (assinado); 

 Formulário de Inscrição devidamente preenchido (disponível em 

http://www.pucrs.br/internacional/mobilidade-academica/estude-no-

exterior/formularios/);  

 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (R$ 130) na Central de 

Atendimento ao Aluno; 

 Carta de Motivação ou Recomendação; 

 Certificado de Conclusão em que consta o coeficiente de rendimento final 

mínimo 7.0 (sete). 

 Curriculum Vitae 

 A documentação acima deve ser impressa e entregue no Escritório de Cooperação 

Internacional da PUCRS – prédio 1, sala 110, até data e hora definidas no cronograma 

deste edital, item 5. 

É de total responsabilidade do candidato verificar as informações fornecidas na 

documentação entregue durante o processo de pré-seleção.  

 

2.3 CRITÉRIOS DE PRÉ-SELEÇÃO 

O coeficiente de desempenho no processo de pré-seleção dos candidatos constará dos 

seguintes itens e critérios: 

 Prova de proficiência em língua espanhola – critério eliminatório: Nota mínima 

igual ou maior que 7,0. 

 Coeficiente de rendimento acadêmico (60%), conforme consta no Certificado 

de Conclusão. 

 Entrevista individual (40%) – mais informações sobre a Etapa de Entrevistas 

podem ser encontradas no Anexo I deste Edital.  

A Comissão de Avaliação para o processo de pré-seleção será composta por 

representantes da PUCRS, da seguinte forma: 

• Membro(s) da equipe do Escritório de Cooperação Internacional;  

http://www.pucrs.br/internacional/mobilidade-academica/estude-no-exterior/formularios/
http://www.pucrs.br/internacional/mobilidade-academica/estude-no-exterior/formularios/


 

• Psicólogos da PUCRS;  

Estará apto a concorrer às vagas disponibilizadas o candidato que obtiver coeficiente 

final (média das notas e entrevista) de desempenho no processo de pré-seleção igual 

ou superior a 7,0 (sete). 

 

3. RESULTADOS 

3.1 DIVULGAÇÃO 

Os resultados finais serão divulgados em: 

• Portal Internacional (www.pucrs.br/internacional) 

• Escritório de Cooperação Internacional (prédio 1 – sala 110). 

 

É de responsabilidade do candidato verificar se foi selecionado. 

 

3.2 CONFIRMAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE VAGA 

Após a divulgação dos resultados, os candidatos deverão comparecer ao Escritório de 

Cooperação Internacional para a confirmação de interesse em ocupar a vaga, ou enviar 

confirmação da vaga por e-mail (mobilidade.out@pucrs.br), conforme o prazo 

estabelecido no cronograma deste edital (item 5). A não confirmação de interesse no 

prazo indicado implica desistência da vaga.  

Caso desista da vaga após a confirmação, o candidato deverá informar à Mobilidade 

Acadêmica (mobilidade.out@pucrs.br), de imediato, através de e-mail.  

 

4. INSCRIÇÃO NO PORTAL DA FUNDAÇÃO CAROLINA 

Informações sobre a inscrição serão fornecidas aos candidatos selecionados após a 

divulgação do resultado final.  

 

 



 

 

5. CRONOGRAMA* 

 

*Cronograma pode sofrer alterações que serão comunicadas através de errata no 

Portal internacional (http://www.pucrs.br/internacional/). Cabe aos candidatos estarem 

atentos ao cronograma vigente. 

 

 

 

 

 

06/05/2019 
Abertura do Processo de Pré-Seleção de Candidatos para o  XVI Programa 

de Jovens Líderes Ibero-Americanos 

24/05/2019 
Data limite para entrega dos documentos (conforme item 2.2 destas 

Normas) no Escritório de Cooperação Internacional – prédio 1, sala 110. 
Até às 12h. 

27/05/2019 
Prova de Proficiência de Espanhol 

Horário: 09h às 11h30min 
Local: A definir 

30/05/2019 

Divulgação da lista dos candidatos que atingiram nota mínima na prova 
de proficiência. Divulgação de local e horário das entrevistas 

individuais. 

A lista será publicada no Porta Internacional 

(www.pucrs.br/internacional)  e no Escritório de Cooperação 
Internacional. 

31/05/2019 e 
03/06/2019 

Entrevistas Individuais - Local: Escritório de Cooperação Internacional 
Prédio 1 Sala 110 

Até 10/06/2019 

Divulgação final dos candidatos selecionados e início das inscrições no 

portal da Fundação Carolina. A lista será publicada no Portal 

Internacional (www.pucrs.br/internacional) e no Escritório de 
Cooperação Internacional. 

Até 17/06/2019 Data limite para inscrições no portal da Fundação Carolina. 

Até 15/07/2019 Divulgação final dos selecionados pela Fundação Carolina 

http://www.pucrs.br/internacional/
http://www.pucrs.br/internacional
http://www.pucrs.br/internacional


 

ANEXO I 

 

ETAPA DAS ENTREVISTAS INDIVIDUAIS 

A entrevista tem um peso de 40% da nota total do candidato no processo seletivo. 

Somente os alunos que passarem na etapa eliminatória da prova de proficiência estarão 

aptos a participarem da etapa de entrevistas. 

 

Entrevista individual 

A equipe de Mobilidade Acadêmica do Escritório de Cooperação Internacional, em 

parceria com psicólogas da PUCRS, realizará a etapa de entrevista individual. Por ordem 

alfabética, os alunos serão chamados 1 por vez para um bate-papo de aproximadamente 

15 a 20 minutos. Este momento consiste em avaliar a preparação e o perfil do aluno 

para representar a PUCRS junto ao Programa de Jovens Líderes Ibero-Americanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre, maio de 2018. 

Escritório de Cooperação Internacional 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ) 


