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 PROGRAMA

1. O que é o Programa para el Fortalecimiento de la Función
Pública en América Latina (PPFFPAL)?
É um  programa de formação e potencialização de lideranças latino-americanas voltado
a jovens da graduação que desejam se comprometer com o setor público. 
A Fundación Botín seleciona anualmente entre 20 e 32 jovens e oferece 7 semanas de
intenso treinamento. Este ano (2023) a formação começa em 16 de outubro, na 
 Universidade de los Andes em Bogotá - Colômbia, passará pela Espanha e se
encerrará na Fundação Getúlio Vargas (FGV) no Rio de Janeiro - Brasil, no dia 01
de dezembro. Os temas trabalhados englobam gestão de projetos, economia, inovação
no setor público, oratória, criatividade, filosofia política, etc. O programa proporciona
também atividades de outdoor training, torneio de debate, a elaboração de um projeto
de inovação pública e visitas a instituições espanholas.

2. Quem pode se candidatar ao Programa?

Estudantes universitárias/os de todas as áreas do conhecimento poderão participar,
desde que em 30 de setembro 2023 tiverem completado mais de 50% de seus
estudos universitários de graduação, sem tê-la finalizado.
Nascidos entre 1º de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2003.
Histórico acadêmico de destaque e espanhol para os brasileiros.
As candidaturas devem ser apresentadas pela reitoria de sua universidade, o que
requer uma carta de apresentação.

Somente serão avaliadas as candidaturas que tiverem preenchido o formulário de
inscrição que se encontra no site da Fundação Botín e que apresentem toda a
documentação solicitada.

3. Quais as atividades do Programa?
O programa conta com atividades:

Acadêmicas: com aulas e palestras com grandes nomes da academia e política
espanhola. Professores doutores, ex-ministros, ex-presidentes, deputados e
diplomatas fazem parte do quadro de tutores do programa.
Outdoor training: com atividades em grupo, desafios, trilhas, atividades de esporte,
concentração, reflexão, dentre as quais, uma caminhada por parte do Camiño de
Santiago.
Voluntariado: os participantes realizam atividades em entidades do terceiro setor e
levam as reflexões e aprendizados para discussão em grupo. 
Projeto de Gestão Pública: os participantes elaboram um projeto de inovação no
setor público, a ser avaliado por um comitê na semana final do programa. O projeto é
acompanhado durante vários encontros por uma equipe de especialistas em gestão
de projetos e o grupo recebe feedbacks ao decorrer dos encontros.
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5. Quais custos o PFFPAL cobre?
Todos os gastos relativos à participação no programa, como: bilhetes aéreos de ida e volta
da cidade da/o estudante aos locais de início e fim do programa; traslado para todas as
atividades durante a estadia na Espanha e no Brasil; alojamento e alimentação durante todo o
período do programa; seguro médico.
 
A Fundação Botín não dá dinheiro diretamente às/aos selecionadas/os.

6. Quais custos o Programa não cobre?
Cabe a cada estudante arcar com os custos de:

emissão de passaporte, caso não tenha;
traslado de casa até o aeroporto;
traslado de ida e volta da cidade de origem até a cidade mais próxima que tenha aeroporto
com voo para o local de início do programa;
vestuário e objetos pessoais para a viagem.

7. É possível convalidar os créditos do Programa na minha
universidade ao voltar?

Essa decisão compete à universidade de origem da/o bolsista. 
Ao final do programa é emitido um certificado que descreve o conteúdo acadêmico de cada
um dos seis grandes módulos, com um número definido de horas para cada um, além do
aproveitamento global do estudante (média); mas cabe unicamente à universidade de origem
decidir por validar ou não o curso para dispensa de disciplinas ou atividades complementares.

Para finalizar o programa, a/o selecionada/o assume o compromisso de realizar 250 horas de
estágio em alguma instituição de interesse público. Pode-se solicitar apoio da universidade
na realização do estágio ou procurar realizá-lo por conta própria.

Espera-se que as/os egressas/os apliquem os conhecimentos adquiridos no programa em
alguma instituição do setor público. A Fundación Botín oferece uma carta de recomendação
ao final do programa para todos, podendo com ela postular a uma vaga de estágio em
qualquer instância, nacional ou internacional. Desta forma, é uma excelente oportunidade
para potencializar seu currículo e desenvolver as habilidades e ferramentas aprendidas no
período de formação no PFFPAL.

8. O que devo fazer depois do Programa?
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Além de ter acesso a uma formação ampla e multidisciplinar na Espanha, por praticamente
dois meses, os participantes também contam com a possibilidade de se inserir em um ambiente
multicultural e passam a integrar, ao final do programa, uma Rede de alumni que compartilha
ideias, informações e oportunidades no setor público.

4. Quais os benefícios do Programa?



REDE VOCARE
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9. Como funcionam as redes depois do programa?
Todos que concluírem o programa passam a integrar as redes! A primeira delas é a Red
Botin para el Servicio Público, que é composta por todos os latinoamericanos
egressos. Esta grande rede também se articula de forma regional/local. 
Confira algumas:

Rede Mexicana
Rede Centro-América e Caribe
Rede Andina
Rede Argentina
... e a rede brasileira: Rede Vocare

10. Qual a relação dos bolsistas com a Rede Vocare depois do
Programa ?

A Rede Vocare é composta pelo grupo de ex-bolsistas brasileiros da Fundación Botín.
Ao concluir o programa, a pessoa torna-se automaticamente membro. 
Todas/os estão convidadas/os a participar dos projetos a serem desenvolvidos,
contribuindo ativamente como parte da Diretoria Executiva ou como colaboradores. 
A Rede promove encontros e busca a troca de experiências, oportunidades e formação
através das redes sociais. Entre as atividades também estão a divulgação de
oportunidades, perfis e projetos, a realização de programas de mentoria, e a incubação
de projetos.

A Rede Vocare se estrutura através de uma Diretoria Executiva eleita anualmente pelos
membros. Temos três diretorias (Institucional, Financeira e de Comunicação), o
conselho fiscal e a presidência.

Entre nossos projetos destacamos o FACT - Forma, Articula, Conecta e Transforma -
um dos projetos vencedores do "El Desafío" de iniciativas para o fortalecimento do setor
público, promovido pela Fundación Botín, no encontro do X Aniversário do PFFPAL, 
 em Cartagena das Índias - Colômbia, em dezembro de 2019.

O FACT é um projeto de impacto social que desperta a vocação de
serviço público em jovens da rede pública de Ensino Médio no Brasil.
Sua proposta de valor é formar e empoderar jovens para que sejam
capazes de articular soluções para problemas locais e conectá-los com
os tomadores de decisão com capacidade para transformar suas
realidades.



 PROCESSO SELETIVO

12. Quais as etapas do processo seletivo?
O processo seletivo é todo realizado online, pelo site da Fundação Botin. 
A cada ano o processo traz novidades para os candidatos. 
Confira algumas das possibilidades para que você possa se preparar:

Formulário digital: onde o candidato anexará a documentação demandada e responderá 
perguntas relacionadas ao seu perfil, suas realizações, suas perspectivas e percepções 
acerca da realidade atual na América Latina e no seu país de origem. 

Vídeo: saiba mais na pergunta 14.

Entrevista: os selecionados passam para a etapa de entrevista, em que são questionados 
sobre suas respostas algumas das perguntas no formulário e sobre demais temas que os 
entrevistadores julgarem pertinentes, a variar de cada perfil.

11. Qual o perfil esperado pela Fundación Botín?
A Fundación Botín escolhe jovens cuja vocação é atuar no setor público, independente
da esfera. Estudantes, que mostrem engajamento nas áreas:

estudantil/política (que já tenham se engajado em atividades extracurriculares como
centro acadêmico, empresa júnior, atlética, monitoria, etc);
profissional (qualquer engajamento com o setor público, quer seja por estágio,
emprego formal, concurso); e
social (que tenham realizado atividades voluntárias com vista a melhoria da sua
comunidade local, do seu estado, país ou no exterior).

A fundação procura perfis de liderança, de jovens que demonstrem integridade,
proatividade, e vocação de serviço. São valorizadas características como potencial
de articulação, de mobilização de pessoas, de engajamento social.

13. Como é o formulário de inscrição?
O formulário de inscrição é dividido em vários blocos:

1.Informações Gerais 
1.1 Dados pessoais
1.2 Motivação
1.3 Interesses

2. Universidade
     2.1 Informações da reitoria
     2.2. Estudos de Graduação
     2.3. Idiomas
    

3. Experiências
     3.1. Estágios universitários
     3.2. Experiência profissional
     3.3. Projetos sociais
     3.4. Associações
     3.5. Outros programas ou bolsas
4. Questões!!
5. Documentação
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14. Como deve ser o vídeo para 2023?
O vídeo consiste no registro audiovisual de uma Ação de Impacto que a/o candidata/o
se proporá a realizar em sua comunidade, entre as opções listadas no documento sobre
a Ação de Impacto, disponibilizado pela Fundação. 

O vídeo deve mostrar a ação de impacto realizada, ter duração máxima de 1 minuto, ser
colocado no YouTube (aberto ou não listado), e ter sua URL adicionada ao local
dedicado a ela no formulário (página 15 do formulário). 

O candidato deve eleger um das seguintes ações de impacto a ser realizada em sua
comunidade: 

Opção 1: Contatar um servidor público e propor uma ação para solucionar um problema
concreto de sua cidade. 

Opção 2: Identificar uma pessoa ou um grupo de pessoas que necessita viver “um dia
diferente”, e realizar uma ação inovadora para criá-lo. 

Opção 3: Identificar algum canto da sua cidade que necessite ser
melhorado/embelezado e colocar em marcha uma ação para transformá-lo. 

Para outras informações sobre o vídeo, como o que será avaliado e outras perguntas a
serem respondidas no Formulário de Inscrição sobre o vídeo, recomenda-se ler o
documento “Pautas del Video”.

Ah! É importante que seja em espanhol, mesmo que você não domine o idioma de
maneira fluente, se esforce!

15. Como é a etapa de entrevista?
A entrevista acontece após a seleção dos candidatos que preencheram o formulário,
enviaram o vídeo e concluíram a etapa do desafio.

A partir daí, a equipe da Fundação contacta o candidato para solicitar que preencha
um formulário com o horário que melhor se adeque à sua agenda, e é realizada uma
entrevista de duração de mais ou menos 15 minutos em espanhol via Zoom, onde
são perguntadas/os sobre algumas de suas respostas ao formulário e sobre demais
temas que as/os entrevistadores julgarem adequados.
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https://fundacionbotin.org/wp-content/uploads/2023/02/Pautas-del-video-2023.pdf
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16. O que mais pode acontecer?
O processo seletivo sempre traz novidades para os candidatos a cada ano. Nos últimos
anos, entre a primeira fase e a entrevista, a Fundação entrou em contato com
candidatos pré-selecionados, para realizarem mais uma etapa, cujos detalhes são
dados por e-mail e são diferentes a cada ano. Assim, aconselhamos aos candidata/os
que fiquem atentas/os ao seu e-mail durante todo o processo seletivo!

17. Inglês e Espanhol são pré-requisitos?

A maior parte do programa tem a língua espanhola como idioma principal, e algumas
atividades são realizadas em inglês, em especial na etapa do Brasil. 
Apesar disso, a Fundação não solicita obrigatoriamente qualquer comprovação de
proficiência dos idiomas. Boa parte dos brasileiros selecionados não tinham domínio
das línguas de maneira fluente, mas aperfeiçoaram durante o programa.

18. Quais os critérios de seleção?
A Fundação analisará, com base nos documentos apresentados para a candidatura:

Desempenho acadêmico 
Experiência profissional
Participação em projetos sociais e associações
Interesse expresso em contribuir para o desenvolvimento de seu entorno, país e
região 

O vídeo apresentado também fará parte da avaliação do candidato 

19. Como posso conseguir a carta de apresentação?

O processo varia entre as instituições de ensino, mas, de forma geral, se sugere que
procure o setor de assuntos internacionais e/ou intercâmbio da sua universidade para
se informar melhor.



CRITÉRIOS E DOCUMENTOS

19. Quais documentos devo incluir no processo de inscrição?

Os documentos a serem incluídos são:
Carta de Apresentação, chancelada pela reitoria da universidade. Deve estar em 
conformidade ao modelo estabelecido pela Fundación Botín (obrigatória).
Um Compromisso assinado e carimbado por um representante qualificado da 
Universidade da/o candidata/o, sobre a realização de um estágio em qualquer 
instituição pública de seu país, uma vez finalizado o programa da Fundación Botín 
(obrigatório). Em caso de impossibilidade de a Universidade emitir este 
Compromisso, a/o candidata/o aluno emitirá Declaração em que se comprometerá a 
gerenciar seu estágio.
Cópia do passaporte (no caso você não possua e for selecionada/o, deve 
providenciar o passaporte e os vistos com urgência).
Uma foto 5x7, no tamanho passaporte em .GIF ou .JPG.
Declaração da/o candidata/o de veracidade das informações apresentadas, 
compromisso em realizar o estágio e de participar das redes depois do programa, de 
acordo com o modelo que está incluído no formulário (obrigatória).
Link do vídeo, em espanhol, que deve ser enviado no YouTube, com duração 
máxima de 1 minuto, conforme especificado anteriormente
Se possuir um blog pessoal deve incluir o URL (não é obrigatório).
Certificado de inglês e espanhol (este documento não é obrigatório, mas 
recomendado).
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1 de março a 
11 de maio de 2023

Link da Fundação sobre o 
Programa: 

http://bit.ly/Fortalecimient 
oFuncionPublicaAL

Link para a área de inscrição: 
https://becas.fundacionbotin.o 

rg/login.jsp

Acompanhe as redes sociais da Rede Vocare!

@redevocare

fb/redevocare

wixsite/redevocare

PERÍODO DE INSCRIÇÃO
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