
EDTTAL DE sELEçÃo lrureRNA DE

ESTUDANTES PARA O PROJETO DE

sln,luuÇoEs DA ONU

í. rNTRoDuçÃo

Torna-se pública a abertura de inscrições para a seleção de estudantes do Ensino Médio, do

Colégio Cônsul Carlos Renaux, para o PROJETO DE SIMUI-AÇÔES DA ONU.

2. DO OBJETTVO DO PROJETO DE SIMULAçOES DA ONU

O Projeto de Simulação da ONU do Colégio Cônsul tem o intuito de fomentar a aprendizagem

dos estudantes sobre assuntos que envolvam o debate acerca de questões da agenda

internacional geopolíticas, históricas e conflitos da atualidade, estimulando o protagonismo

juvenil, o exercício da diplomacia e o desenvolvimento de dÍmensões comunicativas.

O Modelo de Simulação das Nações Unidas é uma ferramenta pedagógica única, por meio

da qual os estudantes têm a oportunidade de ampliar conhecimentos sobre relações

intemacionais, através da simulação das principais mesas de debate e tomadas de decisão

nas organizações internacionais, tais como, Assembleia Geral da ONU, Organização dos

Estados Americanos e Conselho de Segurança das Nações Unidas.

3. DAS VAGAS

Serão selecionados(as) 24 (vinte e quatro) estudantes das 1'e 2a séries do Ensino Médio, do

Colégio Gônsul Garlos Renaux, parafazer parte do PROJETO DE SIMULAÇÔES DA ONU.

4. DOS PRÉ-REQUTSTTOS PARA INSCRIçÃO E PARTICIPAçÃO

São pré-requisitos para participação da seleção e posteriormente do Projeto:

. Ter disponibilidade para participar das aulas do Projeto que acontecem às

quintas-feires, no período vespertino, nas dependências do Colégio Cônsul;

. Ter disponibilidade de mais 01 (uma) hora semanal para estudos dirigidos na

Biblioteca (dia e horário a escolha do estudante);

. Ter disponibilidade para participar de aulas extras, inclusive aos finais de

semana, quando da preparação para eventos internos e externos;

o Ter disponibilidade para viagens nacionais e internacionais;

. Ter facilidade para trabalhar em equipe;

. Ter domínio da Língua lnglesa.



5. DA |NSCRIÇÃO

A INSCRIÇÃO se dará pela entrega do formulário de inscrição preenchido e assinado

(ANEXO l), entre os dias 04 e 08 de MARÇO de 2022, diretamente para a Coordenadora

Pedagógica Eliete ou a Auxiliar de Coordenação Nadine.

6. DAS ETAPAS DE SELEçÃO

O Processo de Seleção lnterna constará de 04 (quatro) etapas, a saber:

6.1 Primeira Etapa (Classificatória): Prova Objetiva de Língua lnglesa. Nessa etapa serão

avaliadas capacidade de leitura ê compreensão de textos e conhecimento das normas

gramaticais em inglês.

6.2 Segunda Etapa (Classificatória): Média aritmética das notas finais do ano de 2021. O

candidato que ingressou no Colégio Cônsul em 2022, deverá anexar seu Boletim Final de

2021 a ficha de inscrição.

6.3 Terceira Etapa (Classificatória): Entrevista com a Orientação Educacional para traçar o

perfil de habilidades interpessoais.

6.4 Quarta Etapa (Glassificatória): Prova oral de Língua lnglesa. Nessa etapa serão

avaliadas a compreensão e fluência do candidato.

7. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO

ATIVIDADE PERÍODO

Divulgação do Edital 04t03t2022

lnscrição dos candidatos 04 I 03 I 2022 a 08 I 03 I 2022

Divulgação do local e horário da prova escrita 09t03t2022

Aplicação da prova escrita em Língua lnglesa 10t03t2022

Divulgação do resultado da '14 etapa 15t03t2022

Divulgação do resultado da 2a etapa 18t03t2022

Entrevista com a Orientação e aplicação da prova

oralde Língua lnglesa

21 I 031 2022 a 31 t 03 I 2022

Divulgação dos classificados e da lista de espera 04t04t2022



8. DA DrvuLGAçÃo oos RESULTADoS E cLAssrFrcnçÃo

Os resultados serão divulgados em murais nas salas de aula.

9. DAS CONSTDERAçÔES FTNATS

9.1 Estão previstas a participação em duas simulações internacionais, além de simulações

nacionais, a depender da abertura de inscriçôes e convites ao Colégio Cônsul;

9.2 Em caso de desistência de um ou mais classificados será chamado o candidato seguinte

na Iista de espera.

9.3 O/a estudante que faltar às aulas do p§eto por duas semanas consecutivas sem

justificativa plausível, perderá sua vaga.

9.4 Ola estudante que não demonstrar comprometimento na entrega de atividades e

documentos oficiais para as simulações, perderá sua vaga.

9.5 O/a estudante que apresentar conduta considerada impróprÍa, desrespeitando as regras

da escola, perderá sua vaga.

9.6 As decisões a respeito da formação dos grupos de trabalho, a distribuição dos temas de

pesquisa e a definição dos estudantes que irão participar dos eventos será única e

exclusivamente do professor responsável pelo projeto.

9.7 A participação no projeto não garantirá vaga na equipe de simulações externas.

9.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe Pedagógica do Colégio.

Brusque, 03 de março de 2022



ANEXO I

FORMULÁRO DE |NSCR!ÇÃO PARA O PROJETO DE STMULAçÕES DA ONU

1. Nome completo:

2. Data de nascimento:

3. Turma:

4. E-mail:

5. Telefone celular:

G.Declaração de ciência das condições de inscrição

Declaro que estou ciente de todos os requisitos exigidos para candidatar-me a seleçáo de

estudantes interessados em participar do Projeto de Simulações da ONU descritos no Edital

de Seleção.

Brusque, _ de março de 2021.

Assinatura do Candidato

Estudante: Turma:

Recebido por: Data:


