
Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  
Resultado — CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA

PARTICIPAR DO PROGRAMA JOVENS LÍDERES IBEROAMERICANOS 2018

A Fundação UniVersidade Federal de Mato Grosso do Sul —— UFMS, por meio da Divisão de Relações

lnternacionais (DIRIN/AGINOVA), publica a relação dos candidatos inscritos, os critérios de

pontuação, a classificação dos candidatos, os candidatos selecionados e as instruções que os

candidatos selecionados devem seguir para a candidatura online no PROGRAMA JOVENS LÍDERES

IBEROAMERICANOS 2018 que terá sua seleção final definida pela Fundação Carolina — Espanha.
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Graduação concluída a partir de 19 de

outubro de 2015
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Classificação dos Candidatos

Carlos Barnabé Hipólito da Silva
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Candidatos selecionados
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ATENÇÃO CANDIDATOS SELECIONADOS!

Os candidatos selecionados devem seguir os seguintes passos:

1. O candidato selecionado deve se candidatar online, onde estarão disponíveis todas as informações

necessárias. Link:

htt : estãon.fundacioncaroiinaes ro ramas 4912 1

2. Se for novo usuário, o candidato selecionado deverá clicar em ”Regístrate” (inscreva—se), canto"

superior direito, para preencher o registro online. Se já realizou registrou anterior no sistema, clique em

"Solicitar” (solicitar) ou ”Inicia Sesión" (iniciar sessão).

Se o candidato já concorreu a alguma das bolsas de estudo oferecidas pela Fundación Carolina, utilizará a

mesma senha para se candidatar ao Programa de Jovens Líderes lberoamericanosª2018.

Completado o formulário do registro e tendo aceito a cláusula de proteção de dados. A seguir aparecerá uma

tela com a informação do programa e à esquerda dela as diferentes partes da' solicitação que deverá

preencher.

3. As seguintes documentações devem ser digitalizadas e encaminhadas no ato da candidatura online:

º Diploma do curso de graduação (não precisa ser traduzido para o espanhol);

' Histórico escolar autenticado pela universidade (não precisa ser traduzido para o espanhol).

Se algum desses documentos faltarem, a solicitação estará fora do processo de seleção.

4. Perguntas associadas ao programa devem ser respondidas no registro online, em espanhol:

' O que é liderança para você? Quais são as principais qualidades que, no seu juízo, deve ter um líder?

' Que sugere e qual e para você a importância dos conceitos de empreendedorismo e de inovação?
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Observação:

1. O resultado da seleção interna na UFMS não constitui aprovação final no programa e sim a

indicação dos nomes para a Fundação Carolina que é quem realizará a seleção final.

2. Observar data limite para candidatura online pela Fundação Carolina que foi alterada para dia 15

de junho de 2018.

CALENDÁRIO

12 a Período para candidatos selecionados se inscreverem.

15/06 '

15/06 Data limite para candidatura online e envio de documentos por parte dos candidatos a       

        htt : estãon.?undacêoncarolinaes ro ramas 4912 1. (Data alterada de 16 para 15/06/2018

      pela Fundação Carolina).

Campo grande, 12 de junho de 2018.

DIVISÃO DE RELAçõEs INTERNACIONAIS

Divisão de Relações Internacionais — DlRINIAGINOVA
Cidade Universitária s/nº Bairro Universitário
Fone: 67-3345-7987 | www.aginova.ufms.br

79070—900 — Campo Grande — MS

 


