BASES DA CONVOCATÓRIA:
Oitava Capacitação Regional de Mercocidades
Mercocidades, através da experiência do projeto Inovação e Coesão
Social, convoca a técnicos e políticos de governos locais do Mercosul
membros da Rede e de organizações da sociedade civil alojadas em
cidades membro, à apresentação de candidaturas para participar do
Programa de Capacitação para a formulação de projetos que
contribuam para a integração regional, com especial ênfase na
integração produtiva, na integração fronteiriça e na cidadania
Mercosul.
Além da capacitação presencial, que será realizada em Porto Alegre
(Brasil) do 1º ao 5 de setembro de 2014, com os gastos pagos de
alojamento, manutenção e traslados internos, a entrega de todos os
materiais de trabalho é sem custo, (a passagem internacional deverá
ser paga por cada participante), os participantes se beneficiam de um
assessoramento virtual que ao longo de 3 meses lhe permitirá
alcançar uma versão definitiva de seu projeto e a incorporação no
“banco de projetos”.
Destes, serão selecionados até 3 participantes com o fim de realizar
um especial trabalho de campo na temática do seu projeto,
vinculando-se com uma experiência exitosa numa cidade da Rede e
realizando diferentes contatos de interesse (com possíveis entidades
financiadoras, de vinculação na temática, etc). Isto será realizado
através de uma agenda criada em conjunto de acordo às
características próprias de cada um dos projetos e suas necessidades,
e os selecionados terão cobertos todos seus gastos na cidade
selecionada (incluindo passagem internacional, manutenção, estadía
e traslados internos).
Esta convocatória de propostas é restringida a 15 participantes que
serão eleitos mediante uma avaliação do candidato, e da ideia de
projeto a desenvolver. A inscrição, com os dados recém mencionados,
deverá ser realizada através do Formulário de Candidatura, disponível
em:
http://www.inmercociudades.org/web2010/html/POR_6inscripcion.php
A avaliação das propostas recebidas, completas em sua totalidade
(não se avaliarão propostas incompletas), se integram a um ranking,
e aquelas que cumpram com os critérios de seleção, determinarão
uma lista preferencial sendo os 15 primeiros os candidatos titulares e
o resto suplentes.
Critérios gerais para a seleção das propostas:
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Cobertura regional (equilíbrio territorial): procura-se uma
adequada cobertura da região ou sub-região dos participantes.



Tamanho da cidade: é de interesse da convocatória que
participem representantes de cidades de distintos tamanhos:
grandes, médias e pequenas. Com especial atenção a
municipalidades com menos recursos, atendendo a territórios
mais desfavorecidos e que apresentem uma intenção de
cooperação regional ou transnacional.



Equidade de gênero: se tentará buscar um equilíbrio no gênero
dos candidatos selecionados.



Motivação pessoal e compromisso institucional: se valorizará a
motivação do candidato e o compromisso da instituição em
participar da capacitação, presencial e a distância, e o apoio à
implementação do projeto.



Preferentemente um só candidato por organização: pretende-se
que o participante possa repassar os conhecimentos adquiridos
em sua organização, garantindo o benefício em cascada nas
mesmas e a replicabilidade na região.

Critérios específicos para a seleção das ideias propostas pelos
candidatos:






Dimensão Mercosul (que a ideia/proposta inclua a dimensão
regional, ou seja, a articulação com atores estatais ou da
sociedade civil de outras cidades do Mercosul no projeto).
Área temática de atuação vinculada aos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio.
Perspectiva de gênero.
Objetivos que promovam a integração produtiva, a
integração fronteiriça, a cidadania Mercosul e que
integrem às cidades da região (Mercosul).

Condições de participação da convocatória
Deverá se apresentar:
1. O Formulário de candidatura completo
2. A Carta de compromisso institucional (assinada pela mais
alta autoridade da instituição à que pertence, a carta
deverá ser enviada escaneada pelo email
proyecto@inmercociudades.org, em caso de ser
selecionado/a, deverá entregar a versão original durante
a capacitação presencial).

As propostas poderão ser apresentadas do 9 de
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junho ao 7 de julho de 2014 às 12:00 horas
(Uruguai).
Inscrever-se como candidato implica na aceitação das bases da
convocatória, a decisão do Comitê de Seleção será inapelável. A
informação proporcionada será de caráter confidencial e só se
publicará a lista de participantes selecionados e uma ordem de
suplentes. Toda outra informação que for publicada será com o
consentimento dos participantes.
Os candidatos que se apresentem para a convocatória receberão uma
confirmação da recepção de sua inscrição ao mais tardar em 48 horas
depois de recebida pela Secretaria Técnica Permanente de
Mercocidades (STPM). Em caso de não receber a confirmação, o
candidato deverá solicitar a mesma por via eletrônica e/ou telefônica
(proyecto@inmercociudades.org – (598 2) 410 66 57). O não
recebimento da confirmação da inscrição significará que não foi
recebida em tempo para isso e aos efeitos da seleção não será
considerada.
Os candidatos selecionados serão contatados pela STPM do 21 ao 25
de julho de 2014. No dia 29 de julho se publicará a lista de
participantes selecionados.
A capacitação se realizará em colaboração com a Prefeitura de Porto
Alegre, na cidade de Porto Alegre (Brasil) e todos os participantes se
alojarão em um hotel a determinar por Mercocidades, que será
comunicado com anterioridade.
O idioma de trabalho durante a capacitação presencial será espanhol.
Todos os documentos necessários para a capacitação serão
proporcionados por Mercocidades e estarão disponíveis em idioma
espanhol e português.
Endereço Postal:
Luis Piera 1994 – CP: 11.200
Edifício MERCOSUL, Montevidéu – Uruguai
Tel.: (598 2) 4106657
proyecto@inmercociudades.org
Inovação e Coesão Social
Inovação e Coesão Social é um empreendimento de Mercocidades
destinado à formulação de projetos no MERCOSUL, em que participam
governos locais e organizações da sociedade civil de Argentina,
Bolívia, Brasil, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, até a data foram
formulados mais de 65 projetos regionais.
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Este empreendimento, foi financiado pela União Europeia, e
implementado por Mercocidades com o apoio das seguintes
organizações e instituições, Intendência de Montevidéu, Fundação
Tiau (da Argentina), Racine (da França) e Iheal Local (da França).
Em 2012 a Rede de Mercociudades, por resolução do seu Conselho,
decidiu continuar o processo de capacitação, apesar da finalização de
Inovação e coesão social. Esta será a segunda capacitação destas
características
financiada
em
sua
totalidade
pela
Rede.

www.mercociudades.org – proyecto@inmercociudades.org

