EDITAL
MISES WINTER SCHOOL 2019

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES
1.1
O INSTITUTO MISES BRASIL (doravante denominado apenas “IMB”) irá
selecionar 20 (vinte) candidatos para participarem do evento MISES WINTER
SCHOOL 2019, com aulas e discussões em grupo sob a luz da Escola Austríaca,
focado em Teoria Austríaca dos Ciclos Economicos (TACE).
1.2
O Curso será iniciado no dia 01 de agosto e será encerrado no dia 04 de
agosto de 2019.
2. DA INCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO
2.1 A inscrição deverá ser realizada por meio de formulário próprio, a ser
disponibilizado no site winter.mises.org.br. As inscrições estarão abertas
entre os dias 9 e 31 de maio2019;
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 continua até a data designada no 2.1.
Os candidatos devem preencher o formulário no site winter.mises.org.br,
enviando as seguintes informações:
1) Nome;
2) E-mail;
3) Data de nascimento;
4) Sexo;
5) Endereço;
6) Cidade;
7) Estado;
8) Celular;
9) Telefone;
10) CPF;
11) RG;
12) Nível Educação;
13) Tamanho para camiseta;
14) Nível de inglês
15) Minibiografia profissional/acadêmica;

16) Link para vídeo;
a) O candidato deverá gravar um vídeo de até 5 minutos explicando como a
sua participação no Mises Winter School pode agregar para sua carreira
acadêmica ou pesquisa, lembrando que o seminário é sobre TACE. Após
a gravação, deverá fazer o upload no YouTube com a privacidade
configurada de modo que pessoas com o link possam assistir.
17) 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 Winter School 2019;
18) Upload do CV (de preferencia o lattes salvo em pdf)
19) Nome de um professor para recomendação
a) De preferencia o seu orientador ou algum professor que tenha
acompanhado sua trajetoria acadêmica. Entraremos em contato somente
se for necessário.
20) Telefone do professor para recomendação
21) E-mail do professor para recomendação.
Todos os candidatos serão notificados ao fim do processo seletivo até o dia 10
de junho de 2019

DO CURSO
3.2 O curso acontecerá na cidade Petrópolis/RJ, dos dias 1 a 4 de agosto.
3.3 O valor do curso é de R$1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), para
todos os selecionados. O valor inclui hospedagem em quarto compartilhado e
alimentação durante todo o período de realização do curso, além de transporte
do ponto de encontro localizado no Rio de Janeiro/RJ até o local do curso e
retorno até o mesmo local.
3.4 Os candidatos selecionados devem se comprometer em ler toda a
bibligrafia do curso e a se prepararem para as atividades que serão previamente
informadas.
3.5 Os candidatos selecionados devem comparecer ao ponto de encontro
informado, no dia 01 de agosto na parte da tarde, às 13:00, 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 no site e mídias sócias do IMB.

