EDITAL
MISES SUMMER SCHOOL 2019

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 2019, com aulas e discussões em grupo sob a luz da
Escola Austríaca;
1.2

O Curso será iniciado no dia 07 de fevereiro e será encerrado no dia 10

de fevereiro de 2019.
2.

DA INSCRIÇÃO 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 01 de junho e 31 de julho de 2018;
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

3.1

PRIMEIRA ETAPA

A seleção será feita de forma contínua até a data designada no item 2.1.
Os candidatos devem preencher o formulário no site summer.mises.org.br,
enviando as seguintes informações:
a)

Confirmação escrita de preenchimento do formulário de inscrição;

b)

Carta de Motivação, contando brevemente sua trajetória pessoal, sua

relação com o Instituto e nos contando a razão de acreditar ser um bom
candidato para o Mises Summer School 2019;
c)

Currículo Profissional ou acadêmico (em formato .pdf – não serão

aceitos links);

d)

Uma redação de até 500 palavras sobre o seguinte tema: Por que

algumas sociedades prosperam e outras não.

3.2

SEGUNDA ETAPA

Alguns candidatos serão pré-selecionados para a segunda etapa que consistirá
em uma entrevista online com responsável pelo processo da equipe designada
pelo IMB.
Somente os candidatos pré-selecionados serão notificados sobre a aprovação
na segunda etapa.
Para os candidatos aprovados nessa etapa e que necessitem de bolsa, será
solicitado uma carta de motivação adicional.

Todos os candidatos serão notificados ao fim do processo seletivo até o dia 31
de agosto de 2018
DO CURSO
3.3

O curso acontecerá na cidade Conchas/SP, dos dias 7 a 10 de

fevereiro.
3.4

O valor do curso é de R$599,00 (quinhentos e noventa e nove reais)

mais R$100,00 (cem reais) referentes ao material, para todos os selecionados.
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.
3.5

Os candidatos selecionados devem comparecer ao ponto de encontro

informado, no dia 07 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;
3.6

Maiores detalhes acerca de horários, cronograma, atividades e formas

de pagamento serão divulgados para os participantes aprovados no processo
seletivo.

