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REQUISITOS PARA A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE APRESENTAÇÃO DO REITOR 

PROGRAMA DA FUNDAÇÃO BOTÍN PARA O FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA NA AMÉRICA LATINA 

 

Para receber a Carta de Apresentação do Reitor da UNISINOS, Pe. Marcelo Fernandes de Aquino, para se inscrever para o Programa da Fundação 

Botín para o Fortalecimento da Função Pública na América Latina, os interessados deverão entregar os documentos descritos abaixo no Atendimento 

UNISINOS (campus São Leopoldo ou Porto Alegre), de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 22h, e sábados, das 8h às 12h, ou online 

no site www.unisinos.br/mobilidade até o dia 30/04/2019. 

 

Documentos necessários: 

 Formulário de dados pessoais preenchido (conforme disponível na próxima página);  

 Curriculum Vitae com experiência comprovada em instituições públicas ou participação em associações estudantis, políticas ou sociais 

voltadas a políticas públicas; e 

 Comprovante de domínio da Língua Inglesa através de teste de nivelamento do UNILÍNGUAS ou certificações internacionais. 

 

Pré-requisitos para liberação da Carta pela UNISINOS: 

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UNISINOS no semestre em que ocorre o processo seletivo; 

b) Ter nascido entre 1 de janeiro de 1995 e 31 de dezembro de 1999; 

c) Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira com situação regular no país; 

d) Ter integralizado até 2018/2, no mínimo, 50% do curso em que está atualmente matriculado e não ser formando em 2019/2.  

e) Apresentar, durante o período da solicitação, Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) igual ou superior a 8,0 (oito), conforme valor 

disponível no portal Minha UNISINOS; e 

f) Estar com todos os compromissos financeiros com a universidade quitados. 

 

 Após a confirmação dos pré-requisitos, o estudante será notificado por e-mail sobre a liberação de sua Carta até o dia 06/05/2019. 

 

Inscrição no site da Fundación Botín: 

Para realizar a inscrição para o Programa, o estudante deverá se inscrever no site da Fundación Botín até 06/05/2019, cumprindo todas as etapas 

exigidas. Para mais informações, acesse: http://www.fundacionbotin.org/fortalecimiento/programa-de-fortalecimiento-para-la-fundacion-publica-en-

america-latina.html. 

 

Processo de seleção na Fundación Botín: 

A seleção dos candidatos ficará a critério da Fundación Botín, não tendo a UNISINOS nenhuma gerência sobre esse processo. A lista dos selecionados 

será publicada no site da instituição no dia 02/07/2019. Os estudantes selecionados deverão ficar atentos e consultar no site da Fundación Botín os 

passos a serem realizados após a seleção. 

 

São Leopoldo, 08 de abril de 2019. 
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FORMULÁRIO DE DADOS PESSOAIS  

FUNDACIÓN BOTÍN 

 

 

DADOS PESSOAIS DO ESTUDANTE 

Nome completo:  

Número do Passaporte (se tiver): 

Sexo: ☐  Feminino  ☐  Masculino 

Estado Civil:  ☐  Solteiro  ☐  Casado  ☐  Outro: _______________________ 

Data de nascimento (dd/mm/aa): _____/_____/_____ 

Endereço Atual 

Endereço: 

Cidade: Código postal: 

Telefone (código de área): 

Celular (código de área): 

E-mail: 

Dados Acadêmicos 

Curso: Semestre em andamento: 

Período de permanência: ☐ um semestre ☐ dois semestres 

Idiomas 

Idioma Básico Intermediário Avançado 
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