
  
 

 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA DIRETORES ASSISTENTES 

III MOTIMUN – MOTIVA’S MODEL OF UNITED NATIONS 

 

A diretoria acadêmica da III Motimun – Motiva’s Model of United 

Nations, no uso de suas atribuições, torna público este edital, a fim de 

regulamentar, e assim dispor sobre o processo seletivo de diretores 

assistentes para a 3ª edição do evento a ser realizado no ano de 2020.  

 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS  

Art. 1º A Motimun é um Modelo das Nações Unidas e outros fóruns 

internacionais e nacionais, destinado aos estudantes do Ensino Médio do 

Colégio Motiva de João Pessoa, contando com o protagonismo dos 

estudantes ligados à instituição. O objetivo do projeto é promover o 

conhecimento a respeito de temas relevantes no contexto internacional, 

baseando-se na negociação e na diplomacia;  

Art.2º O evento será realizado no mês de abril de 2020, em data a ser 

divulgada, no Colégio Motiva, na cidade de João Pessoa;  

Art. 3º Regulamenta-se, por meio deste edital, a seleção de 5 (cinco) 

diretores assistentes, no total;  

Art. 4º A seleção de diretores assistentes para a III Motimun só será 

realizada mediante avaliação, nos critérios estabelecidos neste edital, das 

inscrições enviadas por meio do formulário sinalizado por este documento 

até às 23 horas e 59 minutos do dia 12/02/2020 e, posteriormente, 

mediante entrevistas realizadas entre os candidatos e a diretoria acadêmica 

no dia 14/02/2020;  

 

2. REGULAMENTAÇÕES GERAIS  

Art. 5º A seleção de diretoras e diretores assistentes para a III 

Motimun consistirá em duas etapas:  



  
 

 
 
 
 
 

I. Inscrição mediante formulário disponibilizado por este edital; 

II. Realização de entrevista com os candidatos cuja inscrição tiver 

sido admitida;  

Art. 6º A equipe que mediará a seleção será composta pela diretoria 

acadêmica, remanescente da II Motimun;  

Art. 7° No formulário de inscrição deverão ser escolhidas 2 (duas) 

opções de comitês; 

Art. 8° É facultado à diretoria acadêmica remanejar diretores 

selecionados entre os comitês, desde que haja aceitação por ambas as 

partes;  

Art. 9° Os formulários de inscrição que não cumprirem as orientações 

contidas nele estarão sujeitos a esclarecimentos e às interpretações 

unilaterais da equipe de seleção;  

Art. 10º As vagas estão ofertadas da seguinte maneira: 

I. Organização Mundial da Saúde (OMS) – Os limites éticos e 

práticos da edição de genes nos seres humanos: 1 (uma) vaga;  

II. Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) - Os 

impactos globais das armas de fogo na infância e na juventude 

- Tópico A: vulnerabilidade das crianças-soldados - Tópico B: 

tiroteios nas escolas, sob a luz da instabilidade mental dos 

alunos: 2 (duas) vagas;  

III. Conselho da Liga das Nações (CLN) – Guerra civil espanhola e 

os desafios da Europa frente ao autoritarismo (1937): 1 (uma) 

vaga;  

IV. Comitê de Imprensa Internacional - 1 (uma) vaga  

 

3. DOS REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA OS DIRETORES 

ASSISTENTES  

Art. 11º É necessário ser aluno do Ensino Médio nas unidades do 

Colégio Motiva, em João Pessoa, no ano de 2020;  



  
 

 
 
 
 
 

Art. 12° É necessário ter tido no mínimo uma experiência com 

Modelo das Nações Unidas ou de outros fóruns internacionais e nacionais;  

Parágrafo único. Para o Comitê de Imprensa Internacional será 

priorizada a experiência na área da comunicação, sendo a condição de ter 

participado de um Modelo das Nações Unidas, não um requisito, mas um 

critério secundário.  

Art. 13° É necessário ter disponibilidade para dedicar-se ao comitê e 

ao evento em seu sentido amplo, desde o momento em que os inscritos 

serão selecionados, até 30 (trinta) dias após o evento, sendo o tempo total 

de dedicação com previsão de compreender aproximadamente 5 (cinco) 

meses;  

Art. 14° É necessário ter disponibilidade para estar presencialmente 

na cidade de João Pessoa nas datas de realização do evento e em atividades 

que envolvam a III Motimun;  

 

4. DOS COMPROMISSOS DOS DIRETORES  

Art. 15° Aos diretores compete construir, gerenciar e executar os 

comitês que irão compor a III Motimun;  

Art. 16° Alguns dos deveres dos diretores na construção do evento 

são: I. Elaborar Guias de Estudo junto aos diretores do comitê selecionado; 

II. Participar dos encontros junto aos diretores do comitê selecionado; III. 

Participar das Assembleias Gerais da III Motimun;  

Art. 17° Após a realização das inscrições de delegados para a III 

Motimun, são deveres dos diretores integrar e auxiliar os respectivos 

delegados no projeto;  

Art. 18° Durante o evento, são deveres dos diretores atuar com 

responsabilidade, prezando pela imparcialidade, pela autonomia dos 

delegados e pela correta aplicação das regras de moderação previstas pelos 

Modelos das Nações Unidas;  

 



  
 

 
 
 
 
 

5. DOS RESULTADOS  

Art. 19° Os participantes selecionados através dos formulários serão 

contatados pela diretoria acadêmica para a realização da próxima etapa do 

processo seletivo, as entrevistas presenciais;  

Art. 20º Os participantes selecionados através das entrevistas 

presenciais serão contatados pela diretoria acadêmica e terão seus nomes 

divulgados nos canais oficiais de comunicação do Colégio Motiva 

(@vibracaomotiva e www.colegiomotiva.com.br);  

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 21° O trabalho desenvolvido no projeto por todos os seus 

integrantes tem caráter voluntário;  

Art. 22º Todos os casos omissos a este edital, em relação ao processo 

seletivo, são de competência da diretoria acadêmica.  

 

João Pessoa, 10 de fevereiro de 2020.  

 

Diretoria Acadêmica da III Motimun 


