
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COMO REPÓRTER/APRESENTADOR NO ENCONTRO 

MUNDIAL DE LÍDERES DA CLINTON GLOBAL INITIATIVE EM NEW YORK 

 

Prezados Estudantes da UniNorte, 

 

A Clinton Global Initiative, organização liderada pelo ex-presidente americano Bill Clinton, que 

tem por objetivo o desenvolvimento de jovens lideranças para a justiça social global, realizará 

seu encontro anual na cidade de New York, no período de 26 a 29 de setembro de 2015. Um 

aluno UNINORTE poderá ser selecionado para participar como repórter/apresentador no 

megaevento, com todas as despesas pagas pela UNINORTE. 

 

I – Dos requisitos para inscrição: 

a) Estar matriculado em algum curso de graduação da UNINORTE e em dia com seus encargos 

educacionais; 

b) Ter cursado ao menos um semestre na UNINORTE; 

 b) Possuir, na data da inscrição, dia 20 de julho, pelo menos, 18 anos; 

c) Possuir passaporte e visto para os Estados Unidos válidos; 

d) Ter fluência na língua inglesa. 

e) Nunca ter participado do Clinton Global Initiative 

 

II – Dos critérios para seleção: 

1. Acadêmicos: 

a) Demonstrar excelência acadêmica, por meio de altas médias; 

b) Ter boa reputação acadêmica em seu curso; 

c) Participar ativamente da vida acadêmica. 

 

2. Pensamento global e comprometimento social: 

a) Demonstrar conhecimento e interesse em negócios globais, evidenciado por suas áreas de 

estudo ou por suas atividades profissionais; 



b) Ter proficiência em inglês a ser comprovada em teste de proficiência da Laureate 

International Universities; 

c) Demonstrar comprometimento com a justiça social, evidenciado pelo envolvimento em 

organizações voluntárias ou outras atividades;  

3. Apresentar liderança e flexibilidade: 

a) Ter experiência no contato com o público, organização de eventos e/ou produção de vídeo; 

b) Ter comprovada habilidade para cumprir ordens e ser flexível em um ambiente dinâmico de 

trabalho;  

 

III - Da inscrição: 

A inscrição ocorrerá automaticamente pelo envio da documentação referida na Seção IV deste 

Edital (Da Seleção) para o e-mail international@uninorte.com.br até o dia 20 de julho, quinta-

feira. 

IV – Da seleção: 

Fase I: Para que suas candidaturas sejam efetivadas, os candidatos devem enviar textos e 

responder às perguntas formuladas, conforme as Orientações abaixo. Dentre os candidatos 

que tiverem preenchido as Orientações adequadamente, aqueles cujos textos mais se 

enquadrarem nos critérios para seleção, serão chamados para uma entrevista oral em inglês 

em data a ser definida.  Durante essa entrevista, os candidatos devem mostrar desenvoltura e 

domínio do idioma.  

Orientações: 

The selection committee needs a complete picture of who you are. So please, complete each 

of the items below. All written statements must be in English. Statements may be submitted in 

a Microsoft Word document. 

 

Essay 

In a written essay of 1,000 words or less, describe your academic, professional and community 

service goals. 

Why did you choose your academic major? Why do you want to serve as an on-air anchor 

during Laureate’s broadcasts of the Clinton Global Initiative’s 2014 annual meeting? How do 

you think the CGI experience will transform your personal and professional growth? What are 

your aspirations in life? Describe how you have overcome adversity. 

 

 

 

 

 



Written Statements 

Please answer the following questions, in addition to the written essay: 

1. What is the biggest challenge facing your community, nation, or region, and what are some 

key things we should do to fix the problem? 

2. If you had the opportunity to spend 10 minutes with President Bill Clinton, what are three 

questions you’d ask him—and why? 

3. Have you traveled outside of your country of residence? If so, tell us when and where you’ve 

traveled, and why? What did you learn during the experience? 

4. Have you traveled to the United States? If so, tell us where and when, and why you traveled 

to the U.S.What did you learn during the experience? 

5. Have you been a public speaker? Have you participated in a television or online broadcast, 

delivered a speech or presentation, led a group discussion or debate? Tell us about the 

experience. What was the most difficult part of the experience, and how did you handle it? 

How did you prepare? 

6. What else do you want the selection committee to know about you? 

 

Fase II: Após rigorosa avaliação da etapa 1, aqueles candidatos cujos perfis encaixarem-se no 

perfil esperado deverão produzir um vídeo, conforme Orientações para a produção do vídeo. 

Aqueles candidatos cujos vídeos forem adequados poderão ser indicados para a equipe 

Laureate Brasil.  Os alunos escolhidos da Rede Laureate Brasil serão entrevistados via Skype, 

em inglês, para verificação de suas habilidades em conduzir entrevistas durante o Global 

Clinton Initiative na língua inglesa; O resultado será divulgado o mais breve possível para 

organização da documentação de viagem. Caso tenha alguma dúvida sobre o edital, contate o 

International Office da Uninorte localizado no térreo da Unidade X, ou pelo email 

internacional@uninorte.com.br ou pelos telefones 3212 5267 ou 3212 5118. 

Orientações para a produção do Video 

In a video of no more than 2 minutes (120 seconds), introduce yourself to the selection 

committee. State your name, nationality, age, school, academic major, and expected 

graduation date. Tell us about your academic, professional and community service 

accomplishments and awards, in addition to your special interests. Tell us why you want to 

serve as a student anchor during Laureate’s broadcasts of the Clinton Global Initiative’s annual 

meeting, and what you hope to gain from the experience. We want to see how you think. We 

also want to get a sense of your personality. The video must be included with your emailed 

application. Send us a link to your video on YouTube, Dropbox or your preferred video sharing 

site. 

 

 

 

 

mailto:internacional@uninorte.com.br


OBSERVAÇÃO 1: A Uninorte reserva-se o direito de não indicar nenhum candidato para a Rede 

Laureate Brasil, se ela entender que nenhum dos candidatos preenche os critérios acima 

mencionados. 

OBSERVAÇÃO 2: dar-se-á preferência a alunos que não tenham participado em outras 

atividades internacionais por meio de auxílio da Uninorte (por exemplo WOBI, entre outros) 

em caso de empate entre candidatos. 

 

Manaus, 10 de julho de 2015. 

Reitoria da UniNorte 


