
 

 

 

 

EDITAL PROAC Nº 04 DE 02 DE MAIO DE 2016 
  

 

A Pró-Reitora Acadêmica do Centro 

Universitário Antônio Eufrásio de 

Toledo de Presidente Prudente torna 

público o Edital para inscrição de 

estudantes que terão suas 

candidaturas indicadas para disputar 

a seleção de bolsas da Fundación 

Botín para o fortalecimento da 

função pública na América 

Latina. 

 

 

A Pró-Reitora Acadêmica do CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO 

EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE, no uso de suas atribuições, 

resolve: 

 

 Art. 1º O CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE apoiará o programa de capacitação de novas lideranças 

oferecido pela Fundación Botín. O objetivo do programa é capacitar jovens latino-

americanos para o exercício de função pública. O programa, com duração de 8 semanas, 

irá de 14 de outubro de 2016 a 30 de novembro de 2016.  

 

§1º A capacitação começará na Espanha e terminará no Brasil e abrangerá as 

seguintes áreas: fundamentação política, jurídica e histórica; área de sociedade; área de 

habilidades e competências políticas e de serviço público; área de ética e de filosofia 

política; área de fortalecimento institucional e função pública. 

 

§2º A Toledo Prudente, por meio de seu dirigente institucional, apoiará a 

candidatura de 3 (três) alunos para a seleção de bolsas da Fundación Botín. 

 

§3º A etapa interna não implica em aprovação do aluno pela Fundación Botín, 

que selecionará 40 estudantes universitários latino-americanos e 15 reservas. 

 

Art. 2º Em conformidade com o convite encaminhada à Toledo Prudente, a 

Fundación Botín cobrirá todos os custos do programa, transportes, alimentação e 

manutenção do estudante durante o período do treinamento. 

 

Art. 3º Constituem requisitos para o aluno candidatar-se ao programa: 

I – Estar matriculado em qualquer curso de graduação da Toledo Prudente; 

II – Ter entre 19 e 23 anos; 

III – Ter cursado, até a data de 30 de setembro de 2016, mais de 50% da 

graduação; 

IV – Recomenda-se o domínio do inglês, atestado por documentação 

comprobatória; 



 

 

V – Excelente rendimento escolar; 

 

VI - Perfil social: alunos que já tenham experiência em associações estudantis, 

políticas ou social e que tenham atuado em prol do desenvolvimento da sociedade por 

meio de políticas públicas e prática profissionais em instituições públicas. 

Parágrafo único. Os requisitos de inscrição estão em conformidade com o 

estabelecido pela Fundación Botín. 

 

Art. 4º As pré-inscrições serão efetuadas no Núcleo de Estudos e Pesquisa 

(NEPE) até 30 de maio, das 8h às 12h e das 13h às 22h, mediante apresentação de: 

I – Cópia de histórico escolar atualizado; e,  

II – Documento comprobatório de conhecimento em inglês, se houver. 

 

Art. 5º Os candidatos serão classificados pelo coeficiente de rendimento escolar. 

 

Art. 6º Os 3 (três) candidatos selecionados pela Toledo Prudente assumirão o 

compromisso de se inscreverem no site da Fundación Botín, até o dia 16 de junho de 

2016, mediante os seguintes requisitos: 

I – Preenchimento do formulário eletrônico disponível em 

http://becas.fundacionbotin.org/login-candidato.php. 

II – Carta de indicação do dirigente institucional da Toledo Prudente (será 

emitido pelo NEPE); 

III – Passaporte; 

IV – Fotografia tamanho passaporte; 

V – Vídeo no Youtube (em formato oculto) de no máximo 1 minuto respondendo 

o seguinte questionamento: se você for ocupar futuramente uma posição de 

responsabilidade na função pública, em que área você gostaria de atuar? Qual seria 

seu maior desafio? Explique apenas um desafio e por que. 

 

Art. 7º Os casos omissos no presente edital serão deliberados pela Pró-Reitora 

Acadêmica do CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE 

PRUDENTE. 

 

Art. 8º Informações adicionais estão disponíveis no link: 

http://www.fundacionbotin.org/fortalecimiento/programa-de-fortalecimiento-para-la-

fundacion-publica-en-america-latina.html 

 

 

Presidente Prudente, 02 de maio de 2016. 

 

 

 

 

ZELY FERNANDA DE TOLEDO PENNACCHI MACHADO 

Pró-Reitora Acadêmica 
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