EDITAL Nº 003/21, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021
A Fundação Ulysses Guimarães Nacional - FUG, por meio deste Edital, torna público
que as Filiais dos Estados do Rondônia, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Norte,
São Paulo,Goiás, Pernambuco, Maranhão, Roraima, Mato Grosso, Bahia, Pará,
Espírito Santo, Distrito Federal, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul enviaram
manifestação de interesse de implementar turmas do “MOVIMENTO - Escola de
Líderes da FUG”, conforme o Edital 002/2021:
1. DA SEGUNDA ETAPA DE SELEÇÃO DAS FILIAIS
1.1. Considerando a aprovação da manifestação das Filiais da Fundação Ulysses
Guimarães citadas no intróito deste Edital em participar da segunda etapa para
inscrição de turmas do Movimento - Escola de Líderes, essas unidades deverão
atender às orientações desta etapa de inscrição e seleção dos interessados, nos
termos deste Edital e do Edital 002/2021.
1.2. O presente processo de seleção contempla a abertura de cinco turmas de 30
alunos em cada, podendo inscrever-se somente interessados com domicílio eleitoral
nos estados citados na introdução deste Edital.
1.3. Os inscritos devem ter ciência das atividades da Escola de Líderes, descritas no
cronograma de atividades que consta como anexo I deste Edital, e firmar o
compromisso de participação, com a realização de, no mínimo, 75% das atividades
propostas, conforme anexo II deste Edital.
1.4. Somente serão válidas as inscrições realizadas pelo site da Fundação Ulysses
Guimarães Nacional, no endereço: www.fundacaoulysses.org.br/movimento/,
realizadas entre a 00h00 do dia 26/11/2021 até às 23h59 do dia 02/12/2021.
2. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DAS UNIDADES ESTADUAIS
2.1. Serão selecionados para receber as cinco primeiras turmas do “MOVIMENTO Escola de Líderes da FUG”, as cinco unidades estaduais que forem mais efetivas
na divulgação e mobilização do Programa, considerando-se como critério o número
total de inscritos de cada uma delas.
3. DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Diretoria do Conselho
Editorial da Fundação Ulysses Guimarães, com base no Edital 002/2021 e nos
princípios norteadores da Formação Política da Fundação Ulysses Guimarães.
3.2. Quaisquer dúvidas relacionadas ao andamento das etapas do Programa serão
esclarecidas através do email: movimento@fundacaoulysses.org.br.

