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CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA PARTICIPAR DO 

PROGRAMA JOVENS LÍDERES IBEROAMERICANOS 2018 

  

A Fundação Carolina e o Grupo Santander promovem o Programa de Jovens Líderes 

Iberoamericanos 2018, voltado a interessados de todas as áreas de conhecimento graduados pela 

UFMS, os selecionados cumprirão um cronograma de trabalho intenso, composto de visitas, 

reuniões, conferências e encontros com os principais atuantes do setor político, empresarial e 

cultural da Espanha e da União Europeia.  

As atividades serão desenvolvidas nas cidades Madri, Santiago, Compostela, Bruxelas e 

Salamanca na Espanha, de 23 de setembro a 05 de outubro de 2018. 

A UFMS por meio da Divisão de Relações Internacionais selecionará 03 candidatos, que 

serão indicados oficialmente pelo Reitor para participação no Programa.  

Requisitos: 

- Ter concluído a graduação pela UFMS a partir de 1° de outubro de 2015; 

- Ter no máximo 27 anos de idade; 

- Ter excelente histórico acadêmico e demonstrar habilidades sociais e de liderança. 

Inscrições:  

Os candidatos interessados deverão encaminhar à DIRIN, por meio do e-mail: 

dirin.aginova@ufms.br, em arquivo único, formato pdf, e no assunto “Candidatura – Programa de 

Jovens Líderes Iberoamericanos 2018” os seguintes documentos: 

 Formulário de inscrição com Carta de motivação (Anexo I); 

 Cópia do histórico escolar da graduação; 

 Cópia do diploma da UFMS; 

 Cópia do RG; 

 Curriculum Vitae resumido (máximo de duas páginas). 

As inscrições serão recebidas de 29 de maio a 08 de junho, e o resultado será divulgado na página 

da DIRIN em 12 de junho. 
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Processo seletivo interno: 

Os candidatos serão avaliados por comissão, conforme os requisitos do programa e segundo seu 

perfil e desempenho acadêmico/profissional e potencial de liderança.  

Observações: 

1. Atente que recebeu resposta deste endereço dirin.aginova@ufms.br confirmando o 

recebimento de seu e-mail, caso não receba, entre em contato com a Divisão de Relações 

Internacionais, telefone: 67 33457987. 

2. Os três candidatos que serão indicados pela UFMS receberão um e-mail confirmando que 

poderão realizar o registro online de sua candidatura conforme instrução na página da 

Fundação Carolina. 

3. Apenas os candidatos selecionados internamente deverão se cadastrar online no site do 

Programa, até 16 de junho de 2018. 

4. O resultado da seleção interna não constitui aprovação final no programa, que será definido 

pela Fundação Carolina. 

 

CALENDÁRIO  

1ª Etapa 

08/06  Prazo para envio da documentação.  

12/06  Publicação com os 3 candidatos selecionados 
(https://aginova.ufms.br/unidades/relacoes-internacionais/) e instruções para se 
candidatar online na Fundação Carolina.  

2ª Etapa 

16/06  Data limite para candidatura online e envio de documentos por parte dos candidatos 
à Fundação Carolina.  
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