
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

Gabinete do Reitor 

Rua do Anfiteatro, 197 – Cidade Universitária 
05508-900 – São Paulo, SP – Brasil 

E-mail: mobility.area1@up.br 

Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos XII 
Chamada 2015 

  
A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional - AUCANI 

anuncia chamada para o Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos XII, da 
Fundación Carolina, Espanha. 
  

O programa é dirigido a jovens com até 27 anos de idade que tenham obtido 
diploma de ensino superior depois de 01 de outubro de 2012, com excelente 
desempenho acadêmico, experiência e habilidades sociais e de liderança.  

O programa acontecerá nas cidades de Madrid, Bruxelas, La Rioja e Ávila no 
período de 14 a 28 de junho de 2015. 

Os candidatos selecionados farão jus a uma bolsa concedida pelo Programa 
cobrindo passagem aérea, alojamento e despesas específicas do programa. 
 
Requisitos:  

1. Possuir diploma de graduação emitido pela USP a partir de 01 de outubro de 
2012. 

2. Não ter mais de 27 anos de idade; 
3. Comprovar excelente desempenho acadêmico e experiência/habilidades sociais 

e de liderança. 
 
Inscrições: 

Os candidatos deverão enviar à AUCANI até o dia 13 de março, por meio do email 
mobility.area1@usp.br, em arquivo único, formato pdf os seguintes documentos: 

 
1. Carta de motivação 

(Em uma página, apresente seu interesse para participação no programa e 
justifique seu potencial de liderança, incluindo informação ou qualquer papel 
de liderança desempenhada); 

2. Curriculum Vitae (máximo uma página), 
3. Resposta às seguintes perguntas: 

 
a) Define qué significa para ti el liderazgo e indica las principales cualidades que 

debe de reunir un líder. 
b) ¿Qué te sugieren y qué importancia das a los conceptos de emprendimiento e 

innovación? 
 

4. Cópia de diploma de graduação expedido a partir de 01 de outubro de 2012; 
5. Cópia de Histórico escolar; 
6. Cópia de RG. 
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Processo seletivo:  
Os candidatos serão avaliados por uma comissão indicada pela AUCANI, 

conforme os requisitos do programa e segundo seu perfil e desempenho 
acadêmico/profissional e potencial de liderança.  

A comissão fará a indicação dos pré-selecionados aos responsáveis pelo 
Programa. 

Apenas os candidatos pré-selecionados deverão se cadastrar on-line no site do 
Programa: 
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=37
41. 
 
Benefícios:  

Os candidatos selecionados farão jus a uma bolsa concedida pelo Programa, 
cobrindo passagem aérea, alojamento e despesas específicas do programa. 
 
Cronograma: 

Inscrições Até o dia 13 de março de 2015  

Resultado da pré-seleção pela USP 
Dia 27 de março de 2015  
no site www.usp.br/internationaloffice  

Para os pré-selecionados, 
Cadastro on-line da candidatura no site 
do Programa 

Até 19 de abril de 2015 
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