Em busca de participantes para o projeto: International Workcamp  2 vagas disponíveis
Agenda:
06 a 09/02 – Inscrições abertas
09/02 – Pré-seleção e marcar entrevistas
15/02 – Entrevistas
20/02 – Divulgação do resultado final
O projeto:
O projeto "International Workcamp - Jovens especialistas em manejo florestal sustentável" visa
promover o intercâmbio de questões e aspectos do uso sustentável das florestas em regiões do
Brasil e da Alemanha. Para isso, será promovido um intercâmbio entre jovens do Brasil e da
Alemanha para desenvolverem em conjunto material informativo e educacional, bem como
atividades de campanha.
Pré-requisitos:




Faixa etária: 18 a 25 anos
Estar na graduação de alguma faculdade do Estado do Amazonas
Passaporte em dia, com vencimento maior que 6 meses



Desejável saber se comunicar em inglês

Entregas:



Participar presencialmente das duas imersões (Brasil – 6 a 16 de março de 2018;
Alemanha – 15 a 28 de abril de 2018)
Participar do projeto “Embaixador ODS”

Etapas de seleção:
Etapa 1:
1. A partir da sua experiência pessoal e/ou profissional, escreva um texto relacionando os
seguintes temas: desenvolvimento sustentável, populações tradicionais da Amazônia,
manejo florestal, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. (Máximo 500 palavras)
2. Por que você deve ser um dos escolhidos para participar do projeto “International
Workcamp”? (Máximo 100 palavras)
3. Enviar foto do passaporte e comprovante de matrícula da faculdade
4. Anexar o currículo
Etapa 2:
1. Entrevista na sede da FAS, em Manaus.

A iniciativa é liderada pela FAS e SDSN-Jovem Amazônia que visa formar jovens e adultos multiplicadores
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), com base na cartilha “ODS: como fazer juntos”,
através de metodologia de ensino lúdica desenvolvida e realidade local amazônica.
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