EDITAL
MISES SUMMER SCHOOL 2020

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES
1.1
O INSTITUTO MISES BRASIL (doravante denominado apenas “IMB”) irá
selecionar 30 (trinta) candidatos para participarem do evento MISES SUMMER
SCHOOL 2020, com aulas e discussões em grupo sob a luz da Escola Austríaca;
1.2
O Curso será iniciado no dia 06 de fevereiro e será encerrado no dia 09
de fevereiro de 2020.
2. DA INCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO
2.1 A inscrição deverá ser realizada por meio de formulário próprio, a ser
disponibilizado no site summer.mises.org.br. As inscrições estarão abertas
entre os dias 04 de outubro e 8 de novembro de 2019;
2.2 Poderão se inscrever apenas os candidatos de idade maior que 18 anos;
2.3 Serão disponibilizadas bolsas parciais e/ou totais de acordo com a
necessidade do participante e disponibilidade do IMB.
3. DA SELEÇÃO

A seleção será feita de forma contínua até a data designada no 2.1.
Os candidatos devem preencher o formulário no site summer.mises.org.br,
enviando as seguintes informações:
a) Preenchimento dos dados pessoais;
b) Currículo Profissional ou acadêmico (em formato .pdf – não serão aceitos
links);
c) Uma redação de até 500 palavras sobre o seguinte tema: Para você,
qual deveria ser a proposta/prioridade dos liberais que geraria
maior mudança no Brasil? Justifique.
d) Link para vídeo;
a. O candidato deverá gravar um vídeo de até 5 minutos explicando
brevemente sua trajetória pessoal, sua relação com o IMB e nos
contando a razão de acreditar ser um bom candidato para o Mises
Summer School 2020. Após a gravação, deverá fazer o upload no
YouTube com a privacidade configurada de modo que pessoas
com o link possam assistir, e colar o link no formulário;
e) Para os participantes que queiram aplicar para bolsa deverá enviar
uma redação de até 500 palavras do porquê merece receber a bolsa

Todos os candidatos serão notificados ao fim do processo
seletivo até o dia 18 de novembro de 2019

DO CURSO
3.1 O curso acontecerá na cidade Conchas/SP, dos dias 6 a 09 de fevereiro.
3.2 O valor do curso é de R$899,00. (oitocentos e noventa e nove reais); O
valor inclui hospedagem em quarto compartilhado e alimentação para todos os
dias de curso, além de transporte do ponto de encontro localizado em São
Paulo/SP até o local do curso e retorno até o mesmo local.
3.3 Os candidatos selecionados devem comparecer ao ponto de encontro
informado, no dia 06 de fevereiro na parte da manhã, às 9:00, para início da
viagem – o transporte de ônibus do ponto de encontro até o local do curso é de
responsabilidade do IMB;
3.4 Maiores detalhes acerca de horários, cronograma, atividades e formas de
pagamento serão divulgados no site e mídias sócias do IMB.

