ROTARY INTERNATIONAL – Distrito 4530
INTERCÂMBIO DE GRUPOS DE ESTUDOS – IGE
BRASIL (Distrito 4530) - FINLÂNDIA (Distrito 1380)
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO IGE

I – INFORMAÇÕES GERAIS
1. Local do IGE:
Finlândia (Distrito 1380)
Brasil (Distrito 4530)
2. Períodos
2.1 Data da Viagem para a Finlândia:
a) Brasil/Finlândia: 29 de março de 2013 (sexta-feira)
b) Finlândia/Brasil: 27 de abril de 2013 (sábado)
2.2 Data da Viagem para o Brasil
a)

Finlândia/Brasil: 3 de maio de 2013 (sexta-feira)

b)

Brasil/Finlândia: 2 de junho de 2013 (domingo)

3. Duração do Intercâmbio: 4 semanas
4. Tipo do Intercâmbio: Tradicional
II – SOBRE O IGE DE IDA “outcoming” (VIAGEM PARA A FINLÂNDIA)
5.

Quantidade de membros IGE:
5.1 Serão 5 (cinco) profissionais, NÃO ROTARIANOS, MEMBROS do IGE, selecionados da
seguinte forma:
c) 2 (dois) entre os indicados pelos Clubes do Distrito Federal;
d) 2 (dois) entre os indicados pelos Clubes do Estado de Goiás; e, finalmente,
e) 1 (um) entre os indicados pelos Clubes do Estado de Tocantins.
5.2 Será 1 (um) ROTARIANO, LÍDER da equipe.

6. Inscrição de candidatos (membros e líder)
6.1 Data-limite para entrega da documentação: até 30 de outubro de 2012.
6.2 Local de entrega da documentação (entrega “em mãos” ou por envio via Correios com
Aviso de Recebimento – AR)
Secretaria da Governadoria do Distrito 4530
Rua 4, nº 492 – Setor Central – Goiânia/GO – CEP 74020-060
Tel. (62) 3091-3011
e-mail: secret4530.gov1213@gmail.com

6.3 Documentação – no endereço especificado no item 6.2 deste edital, deverá ser feita a
entrega ou o envio por Correios, de envelope lacrado, contendo:
a) Taxa de Inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais): comprovante de depósito no
Banco do Brasil, Agência 2863-0, C/C 30974-5 ou cheque no valor, nominado à
Associação Rotária do Distrito 4530.
b) Formulário de Inscrição totalmente preenchido, com foto recente do candidato,
tamanho 3x4, assinado pelo candidato e pelo Presidente do Rotary Club que indicar o
candidato;
c) Redação em português, com o máximo de 30 linhas, em papel separado com o nome
completo do candidato, abordando: as principais características do candidato
(autoapresentação) e as intenções do candidato em participar do Intercâmbio de
Grupos de Estudos – 2013, para a Finlândia , conforme folha 3 do formulário.
d) “Curriculum Vitae” do candidato, resumido.
6.4 Formalização da documentação
a) Cada Formulário de Inscrição deve ser assinado pelo Presidente do Rotary Clube que
faz a indicação do respectivo candidato, antes de ser enviado à Secretaria da
Governadoria do Distrito.
b) É dever do Presidente do Clube comunicar a indicação do candidato a todos os
membros do Clube, para o conhecimento de todos os sócios.
7. Critérios de Seleção do Candidato
7.1 Análise do currículo
7.2 Análise da redação
7.3 Entrevista em inglês e português
7.4 Análise do perfil do candidato com relação aos seguintes aspectos:
a) Desembaraço e predisposição para viagem,
b) Comunicabilidade,
c) Entusiasmo, disposição e dedicação
d) Liderança, cooperação e convivência em grupo
e) Motivação e atuação profissional
f) Abertura a experiências culturais e profissionais
g) Predisposição para viagem e cumprimento de tarefas
h) Trabalho comunitário e voluntário
i) Atuação do candidato em áreas relacionadas a projetos humanitários
8. Entrevista dos candidatos - datas e Locais

8.1 Para os candidatos do Estado do Tocantins: a entrevista será no dia 10 de novembro/2012
(sábado), às 9:00 horas, em Palmas. Local: definir;
8.2 Para os candidatos do Estado de Goiás: a entrevista será no dia 17 de novembro/2012
(sábado), às 9:00 horas, em Goiânia. Local: definir
8.3 Para os candidatos do Distrito Federal: a entrevista será no dia 24 de novembro/2012
(sábado), às 14:00 horas, em Brasília, na sede da UPIS, em Brasília. Endereço: Seps
712/912, Conjunto A, Asa Sul Brasília - DF, 70390-125.
9. Pré-requisitos para participação no IGE
9.1 Para membro da equipe:
a) Ter entre 25 e 40 anos de idade e ser cidadão brasileiro
b) Ser empresário ou profissional com mais de dois anos de experiência na respectiva área
c) Residir ou trabalhar no Distrito 4530 (Brasília, Tocantins e Goiás)
d) Demonstrar interesse e motivação por sua profissão ou atividade empresarial
e) Possuir bom nível de qualificação profissional
f) Ter facilidade de expressão, comunicação e convivência em grupo
g) Dominar o idioma inglês
h) Ser indicado por um Clube de Rotary do Distrito 4530
i) Ser cooperativo, eloquente, agradável e motivado profissionalmente
j) Ser um líder potencial e em ascensão
k) Ter interesse por outras culturas
l) Poder participar, sem problemas, de viagem internacional, com duração definida para o
intercâmbio
m) NÃO SER ROTARIANO, cônjuge, filho, neto ou pai de rotariano
b) Para líder da equipe:
a) Ser rotariano experiente e indicado por um Clube de Rotary
b) Dominar com proficiência o idioma inglês
c) Ter capacidade de liderança
d) Ter experiência de trabalho em grupo
e) Não ser cônjuge, filho ou neto do Governador atual, do EGD imediato e do Governadoreleito.
f) Recomendável:



Ter domínio de internet (correio eletrônico)
Dispor de tempo para preparar a viagem e participar de reuniões com a equipe
selecionada.

10. Obrigações dos membros e líder da equipe
a) Participar ativamente de todas as reuniões de orientação da equipe antes da partida.
b) Cumprir integralmente o programa elaborado pelos anfitriões, no Distrito anfitrião.

c) Fomentar a compreensão e a boa vontade mundial.
d) Representar o Brasil e o Distrito 4530 como embaixadores da boa vontade.
e) Participar da reunião da Conferência Distrital no Distrito 4530 (em Goiânia) e da
Conferência Distrital no Distrito 1380 (na Finlândia).
f) Compartilhar a experiência da viagem, após o retorno, no seu ambiente profissional ou
empresarial, na sua comunidade e em reuniões de Clubes de Rotary.
g) Apresentar Relatório escrito, 15 dias após o regresso ao Brasil, em formulário próprio.
h) Contribuir ao máximo para a boa convivência e as tarefas do grupo, antes e durante a
viagem.
11. Informações e Formulário de Inscrição:
11.1 Para membro da equipe:
a) Em qualquer ROTARY CLUB da cidade em que o candidato é residente, por meio de
apresentação do candidato ao clube e entrega da documentação;
b) Manual do IGE: http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/164pt.pdf
c) Formulário de inscrição: no site http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/161po.pdf
11.2 Para líder da equipe:
a) Em qualquer ROTARY CLUB da cidade em que o candidato é residente, por meio de
apresentação do candidato ao clube e entrega da documentação;
b) Manual do IGE: http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/164pt.pdf
c) Formulário de inscrição: no site http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/161po.pdf
12. Resultados da Seleção
12.1 A seleção dos candidatos será realizada por comissão constituída para esse fim,
composta dos seguintes rotarianos:
a) Presidente da Comissão da Fundação Rotária
b) Chair do IGE, 2012/2013
c) Coordenador local do IGE (coordenador da cidade que apresentou candidato)
d) Governador do Rotary ou pessoa por ele indicada
12.2
O nome dos candidatos aprovados e respectivos suplentes será divulgado pelo site
do Distrito 4530, pelos clubes e por meio de contato pessoal, por telefone, a ser realizado
pela secretaria da governadoria.
12.3
Os resultados serão divulgados 10 dias após a última etapa das entrevistas dos
candidatos, conforme item 8 deste edital.
13. Contatos:
Informações adicionais podem ser obtidas com as seguintes pessoas:

Dulce de Souza Vasconcelos Neta
Chairman do IGE – Distrito 4530
e-mail: dulce.neta@bcb.gov.br
Tel. (61) 8428-8098
Flávio Jayme Morales Nunes
Secretário Distrital – Distrito 4530
Tel. (62) 3212-4746 / 9971-4300
e-mail: secretaria@rotary4530.com.br
III – INFORMAÇÕES SOBRE O IGE DE VINDA (VIAGEM DO GRUPO DA FINLÂNDIA PARA O BRASIL)
14. Cidades anfritriãs:
14.1

Brasília (coordenador local)
Douglas Gurtler: dougurt@hotmail.com
Fones: 3567-6587; T. 2023-5103; C. 928900371

14.2

Taguatinga
Samaroni Campos Branquinho: samaronibranquinho@hotmail.com
Fones: (61) 9985-8975, (61) 3561-5473.res e (61) 3355-5090.esc

14.3

Formosa

14.4

Alto Paraíso
Paulo Schafer Jr: schaferjunior@globo.com
Fones: (62) 8436-6393 e (62) 3446-1005 (res)

14.5

Anápolis
Coordenadores Locais:
Wender M. P. Borges: wendermaycon@gmail.com
Fone: (62) 92396271

14.6

Goiânia
Margareth Felix da Silva: guettybr@hotmail.com
Fones: (62) 9241-4766 e (62) 3210-6725 (res)

15. Participação do Clubes
15.1 Os clubes que apresentarem candidatos para participação do IGE destino Finlândia,
serão, automaticamente, considerados clubes anfitriões para recepção do grupo da
Finlândia no Distrito;

15.2 Com a parceria realizada entre os Distritos, os Clubes e rotarianos do Distrito 4530
assumem a obrigação de hospedagem dos visitantes, como também o compromisso de
lhes prestar todo o apoio para as visitas vocacionais e para as palestras do grupo
visitante nos seus respectivos Clubes e cidades. Assim, devem ser oferecidas refeições e
transporte durante a estada em cada cidade e entre elas. Além disso, é preciso
acompanhar os visitantes nas suas visitas vocacionais, culturais e de lazer;
15.3 Clubes cujos candidatos sejam selecionados para participar desse IGE assumem
especificamente a responsabilidade de programar e coordenar as atividades do IGE
visitante durante suas estadas nas respectivas cidades visitadas pelo IGE;
15.4 É necessário também haver contribuição efetiva de todos os companheiros
rotarianos para a elaboração e implantação do programa vocacional e das visitas que os
membros do IGE devem cumprir ao longo do período em que estiverem realizando o
intercâmbio no nosso Distrito.

Goiânia, 23 de Agosto de 2012.
GERCY JOAQUIM CAMÊLO
Governador – 2012-2013
Distrito 4530
ADRIANO JORGE SOUTO
Presidente da Fundação - Distrito 4530
DULCE DE SOUZA VASCONCELOS NETA
Chair do IGE – Distrito 4530

