Programa de Bolsas Semeia | CSU 2019
O Semeia, em parceria com a Colorado State University (CSU),
tem o prazer de comunicar a abertura de processo seletivo para oferecimento de:
Bolsa de Estudos para o
International Mobile Seminar on Planning and
Managing Tourism in Protected Areas
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05 a 21 de setembro de 2019 , Estados Unidos

Objetivo:
Oferecer bolsa de estudos para o curso de Planejamento e Gestão de Turismo em Áreas
Protegidas (International Mobile Seminar on Planning and Managing Tourism in
Protected Areas) para profissionais interessados em desenvolver e trabalhar com
parcerias entre o setor público e privado (empresarial e não empresarial), voltadas à
gestão de parques, com foco em uso público.
Benefícios:
A Bolsa de Estudos Semeia oferece a cada ganhador o valor exato da inscrição no curso,
no total de U$ 5.495 (cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco dólares), que devem
ser destinados exclusivamente ao pagamento da taxa de matrícula. Material didático,
hospedagem, alimentação, transporte terrestre, seguro de acidentes pessoais estão
incluídos (durante o período do curso).
O pagamento da bolsa é efetuado em parcela única, convertida em reais na data de
transferência, em conta corrente no Brasil indicada pelo bolsista. O Semeia recomenda
que o bolsista realize a transação internacional (para a CSU) de forma imediata, para
evitar variações cambiais, não se responsabilizando, assim, por eventuais ajustes de
valor.
O bolsista deve comprovar que efetuou a matrícula no curso em até 5 (cinco) dias úteis
contados a partir do depósito da quantia em sua conta bancária. Caso esse prazo não
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Os participantes devem chegar em Denver (Colorado) no dia 04 de setembro e planejar sua partida de
Jackson Hole (Wyoming) no dia 22 do mesmo mês, ou de Denver (Colorado) no dia 23.
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seja cumprido, o termo de referência celebrado entre o Semeia e o candidato prevê a
devolução integral do valor da bolsa e o reembolso de eventuais despesas
administrativas geradas pela transação.
A Bolsa de Estudos Semeia NÃO cobre despesas relacionadas a passagem aérea,
taxas administrativas para obtenção de visto, contratação de seguros, despesas
pessoais e demais custos de viagem. A Universidade do Colorado sugere que os
participantes tenham à sua disposição pelo menos 300 dólares durante o período do
curso, quantia mínima necessária para despesas pessoais.
Para mais informações sobre o curso, acesse o site da Colorado State University.

Requisitos mínimos:
Somente estarão habilitados a participar deste processo seletivo profissionais que
trabalhem na área ou tenham interesse em desenvolver parcerias entre o setor público
e o privado (empresas, ONGs ou OSCIPs) voltadas à gestão de parques, com foco em
uso público. Os seguintes requisitos serão observados:
•
•
•
•
•

Ter 18 anos de idade ou mais na data de realização do curso;
Ser cidadão brasileiro (nato ou naturalizado);
Estar apto a participar integralmente de todas as atividades do curso durante
todo o período de 05 a 21 de setembro de 2019;
Responsabilizar‑se pelos custos adicionais necessários à participação no curso;
Comprovar capacidade de se comunicar em inglês, enviando diploma de curso
avançado em língua inglesa, certificação internacional de proficiência e/ou
breve descrição de experiência internacional.

Como Participar:
Para se candidatar ao Programa de Bolsas de Estudos do Semeia o candidato deve
preencher a ficha de inscrição (item 1) e enviar toda a documentação descrita abaixo,
até 12 de maio de 2019, para o e‑mail comunicacao@semeia.org.br.
1. Ficha de Inscrição para a Bolsa de Estudos Semeia‑CSU, disponível no endereço:
https://pt.surveymonkey.com/r/BolsaSemeiaCSU_2019
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2. Anexo A preenchido, cujo objetivo é avaliar a capacidade propositiva e o plano de
multiplicação do candidato, a partir da pergunta “Como você pretende aplicar os
conhecimentos adquiridos durante o curso, de modo a incentivar modelos de gestão
inovadores e sustentáveis em parques, ampliando o uso público e a participação da
iniciativa privada (empresarial e não empresarial) e da sociedade civil?”.
2.1. O Anexo A está disponível para download no endereço abaixo:
http://bit.ly/2PbZpKR

3. Declaração de Anuência do gestor imediato.
4. Comprovante de capacidade de se comunicar em inglês (diploma de curso
avançado em língua inglesa, certificação internacional de proficiência e/ou breve
descrição de experiência internacional).

Regras para envio das informações solicitadas:
● Preencher o rodapé de todos os arquivos com o número do CPF (sem nome).
● Os arquivos enviados devem estar salvos em PDF e nomeados de acordo com os
seguintes critérios: CPF_nome‑do‑componente_Semeia‑CSU2019, como no
exemplo a seguir: 12345678901_AnexoA_Semeia‑CSU2019.
● Os documentos solicitados nos itens de 2 a 4 devem ser encaminhados em uma
única mensagem para o e‑mail comunicacao@semeia.org.br, com o assunto
“número do CPF do candidato / Primeiro nome do candidato / Semeia‑CSU
2019”.
● Serão desclassificados os candidatos que enviarem documentação de forma
parcial (em várias mensagens), incompleta, fora dos parâmetros descritos no
item anterior ou após o dia 12 de maio de 2019.

Sobre os critérios de seleção:
O item 2 – Anexo A é o único componente classificatório deste processo seletivo, sendo
os demais documentos solicitados de caráter apenas eliminatório.
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Os critérios de avaliação do anexo A levarão em conta: o quanto o proponente
pretende implementar ações efetivas, exequíveis, que possam multiplicar o
conhecimento adquirido no curso ou contribuir de forma pragmática para a
implementação de modelos de gestão inovadores em parques.
Também serão considerados o alinhamento das respostas com a causa do Semeia.

Divulgação do Resultado:
Os candidatos selecionados serão notificados pelo Semeia até 10 de julho de 2019.

Disposições finais:
● O Semeia se compromete a não vender, alugar, publicar ou compartilhar
informações pessoais dos candidatos.
● Ao realizar a inscrição, o candidato automaticamente concorda com todas as
normas estabelecidas por este edital.

Contato para mais informações:
ATENÇÃO: O processo seletivo para o curso é coordenado pela CSU e todas as dúvidas
em relação ao processo ou ao curso devem ser encaminhadas diretamente à equipe
responsável. Para mais informações, acesse a página oficial do curso.
Para dúvidas sobre a Bolsa de Estudos ou os componentes da seleção (ficha de
inscrição, Anexo A, declaração de anuência, comprovante de proficiência na língua
inglesa), escreva para comunicacao@semeia.org.br. O Semeia se reserva o direito de
não esclarecer dúvidas por telefone.
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