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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, N.º 222 – TRINDADE 

CEP: 88.040-400 - FLORIANÓPOLIS - SC 
TELEFONE: +55 48 3721-6406 | E-MAIL: caa.sinter@contato.ufsc.br 

 
 

EDITAL Nº 4/SINTER/2015, DE 4 DE MARÇO DE 2015. 
 
 
O Secretário-adjunto de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições previstas na Portaria n.º 2296/2013/GR, de 6 de dezembro de 2013, 
considerando o que dispõe o Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos e tendo em vista a 
disponibilidade de vagas destinadas a egressos de cursos de graduação da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC),  
 
RESOLVE: 

 
TORNAR PÚBLICO o presente Edital, que estabelece os princípios gerais para candidatura dos 
egressos da UFSC ao Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos: 
 
1  DOS OBJETIVOS 
 
1.1 O Programa tem por objetivos estreitar e reforçar vínculos entre potenciais líderes ibero-
americanos, com a finalidade de criar redes de colaboração em sua futura trajetória profissional, 
política e social. 
 
1.2 O Programa concederá bolsas aos egressos de cursos de graduação da UFSC para participar 
durante duas semanas de conferências, encontros e visitas na Espanha, com vistas à imersão 
social na realidade espanhola e europeia.   
 
1.3 A participação no Programa e a concessão de bolsas para os candidatos selecionados será 
totalmente gratuita, não estando condicionadas, em hipótese alguma, a qualquer pagamento em 
espécie. 
 
2  DO PÚBLICO ALVO 

 
Egressos de cursos de graduação da UFSC, que tenham se formando entre o segundo semestre de 
2012 (2012.2) e o segundo semestre de 2014 (2014.2). 
 
3  DAS VAGAS 
 
Serão selecionados os três candidatos mais bem qualificados, que realizarão o registro online de 
sua candidatura no sítio da Fundaçión Carolina (http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/ 
becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=3741), dando prosseguimento ao processo seletivo. 
 
4 DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1 Para solicitar inscrições no Programa os egressos da UFSC deverão cumprir os seguintes 
requisitos: 
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Requisitos eliminatórios: 
 
• Ter concluído o curso de graduação entre 2012.2 e 2014.2; 
• Ter menos de 27 anos completos em 30 de junho de 2015; 
• Ter Índice de Aproveitamento Acadêmico (IAA) entre os 15% melhores da turma em que 

se formou. 
 
Requisitos classificatórios: 
 
• Curriculum Vitae; 
• Duas cartas de recomendação de professores do curso; 
• Entrevista com os finalistas, na qual também serão avaliados os conhecimentos de língua 

estrangeira (Espanhol e Inglês).  
 
4.2 As notas de todos os requisitos eliminatórios e classificatórios serão considerados na 
classificação final. 
 
4.3 O candidato deverá entregar os documentos solicitados na Secretaria de Relações 
Internacionais (SINTER) (Av. Desembargador Vitor Lima, 222, 1º andar – Trindade, 
Florianópolis) entre os dias 5 e 25 de março de 2015, das 10 às 15 horas, e assinar o termo de 
entrega.  
 
4.4 Os selecionados na primeira etapa deverão dar continuidade ao processo seletivo através do 
registro online no sítio da Fundación Carolina até o dia 19 de abril de 2015 
(http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=3741). 
 
5 DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CANDIDATURA 
 
• Diploma de graduação emitido pela UFSC; 
• Cópia do RG e do CPF (apresentar o documento original); 
• Ter IAA entre os 15% melhores da turma em que se formou, comprovado através de 

declaração emitida pela Coordenadoria do Curso de Graduação; 
• Curriculum Vitae; 
• Duas cartas de recomendação de professores do curso. 

 
6  DA SELEÇÃO  
 
6.1 A seleção será feita por comissão composta por três membros e presidida pela SINTER. 
 
7 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
7.1 A lista dos egressos selecionados para a entrevista será divulgada no sítio da SINTER 
(http://sinter.ufsc.br/) no dia 30 de março de 2015. 
 
7.2 As entrevistas acontecerão entre os dias 1 e 3 de abril de 2015. Os candidatos serão 
notificados da data e horário de sua entrevista por e-mail.  
 
7.3 O resultado final do processo seletivo será divulgado no sítio da SINTER 
(http://sinter.ufsc.br/) até o dia 9 de abril de 2015.  
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7.4 Os três candidatos selecionados deverão se inscrever no sítio da Fundación Carolina até o 
dia 19 de abril de 2015 (http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ 
ficha/ficha.asp?Id_Programa=3741). 
 
8 DOS RECURSOS 
 
8.1 O candidato que desejar interpor recurso ao resultado preliminar do processo seletivo poderá 
fazê-lo no dia 31 de março de 2015, das 10 às 16 horas.  
 
8.2 O recurso deverá ser entregue por escrito pessoalmente na SINTER (Av. Desembargador 
Vitor Lima, 222, 1º andar – Trindade, Florianópolis).  
 
9 DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pela comissão de avaliação descrita no item 6.  
 
 
 

AGUINALDO ROBERTO PINTO 
 


