
Processo de seleção para o auxílio 
participação para a reunião regional LACNIC 
27

Considerando o permanente apoio do CGI.br e do NIC.br à participação de brasileiros 
nas discussões sobre infraestrutura e governança da Internet;

Considerando a oferta pelo LACNIC de 15 inscrições para sua reunião regional “LACNIC 
27”, para brasileiros entre 18 e 29 anos;

O LACNIC com apoio do NIC.br e do CGI.br (que estarão a cargo da seleção dos 
candidatos)

DIVULGA
a presente CHAMADA PÚBLICA, com os seguintes objetivos e procedimentos a seguir 
explicitados.



1. OBJETIVOS

Selecionar 15 proponentes para receberem a isenção na inscrição para participarem da 
reunião regional “LACNIC 27” que será realizada em Foz do Iguaçu/Paraná, no período 
de 22 a 26/05/2017.

O site do evento é: https://www.lacnic.net/web/eventos/lacnic27 .

2. QUEM PODE PARTICIPAR

Poderão participar desta Chamada Pública todos os cidadãos brasileiros, entre 18 a 29 
anos, que atendam aos requisitos do Processo de Seleção constantes nesta Chamada.

3. AUXÍLIO A SER CONCEDIDO

O auxílio participação para a reunião regional LACNIC 27 compreende a isenção do 
valor da inscrição para a participação no evento.

Não serão concedidos auxílios financeiros para transporte, hospedagem e alimentação, 
sendo estes de responsabilidade do participante.

Os auxílios são intransferíveis. Em caso de desistência será chamado proponente da lista 
de espera.

4. CONTRAPARTIDA

Será designado um "Coordenador" para os candidatos selecionados a fim de ajudá-los 
durante o evento, proporcionar todas as informações necessárias e servir de apoio para 
que o participante possa obter o maior benefício das atividades do evento.

Os selecionados para participar do evento se comprometem a:

Participar da reunião de bolsistas do LACNIC 27 no domingo anterior ao 
início das atividades;

https://cursoseventos.nic.br/evento/inscrever/lacnic27/


Participar de todas as reuniões que forem convocadas pelo Coordenador 
de Bolsistas;
Participar de todas as sessões abertas da reunião regional LACNIC 27;
Estar disponível para moderar a participação à distância (sala de bate-
papo) nas sessões plenárias e fóruns;
Enviar documento, tipo relatório, detalhado ao LACNIC reportando sua 
participação na reunião. Tal relato deve ser enviado no prazo de até 30 
dias corridos após o evento, para endereço de e-mail que será informado 
posteriormente.

5. INSCRIÇÕES

As inscrições para esta Chamada Pública estarão abertas no período de 20 de março a 
09 de abril de 2017, através de cadastro de informações pessoais e envio de currículo 
vitae em formato PDF por aplicação:
https://cursoseventos.nic.br/evento/inscrever/lacnic27/ .

6. DATAS IMPORTANTES 

Divulgação da Chamada pública: 20/03/2017
Data limite para envio eletrônico da proposta: 09/04/2017
Divulgação dos Resultados: 24/04/2017 – o resultado será divulgado no 
site https://www.cgi.br 
Prazo máximo para confirmação de participação: 28/04/2017 - após essa 
data será chamada a lista de espera

7. PROCESSO DE SELEÇÃO

As propostas que atenderem as exigências formais da presente Chamada Pública serão 
submetidas a um Comitê de avaliação que analisará o mérito das mesmas de acordo 
com os critérios abaixo:

avaliação das perguntas do formulário

https://cursoseventos.nic.br/evento/inscrever/lacnic27/
https://www.cgi.br


Avaliação da escrita e conteúdo do texto de apresentação 
e justificativa da participação que fará parte do formulário 
de inscrição

avaliação do currículo vitae

Avaliação da atuação profissional e formação educacional 
do candidato, por meio do currículo vitae, considerando 
sua vinculação com tema relacionado à Infraestrutura e 
Governança da Internet

A Comissão Avaliadora também levará em conta os critérios abaixo por ordem de 
prioridade para selecionar os proponentes:

distribuição de gênero - possibilitar a seleção equânime de gênero;
distribuição regional - possibilitar a seleção de provenientes de todas as 
regiões.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O recurso indicado nessa Chamada Pública somente será concedido aos proponentes 
selecionados após cumpridas todas as exigências burocráticas que se fizerem 
necessárias.

Informações complementares podem ser obtidas através do email: eventos@nic.br .

Esta Chamada Pública poderá sofrer alterações em seu conteúdo sem prévio aviso, as 
quais serão devidamente publicadas em https://www.cgi.br.
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