
MANUAL DE INSCRIÇÃO 

XVII ONU Jr. 

1ª FASE 

  



 

 

Senhores (as) Delegados (as), 

 

Este documento foi criado para explicar e facilitar as inscrições da 17ª edição do ONU               

Jr. Qualquer dúvida que porventura tiverem mesmo após a leitura, entrem em contato pela              

nossa página do Facebook: facebook.com/onujr. 

Sugerimos que tenham em mãos a lista dos países com a quantidade de delegados              

correspondente. Não há necessidade de preencher com pressa o formulário, visto que a             

garantia da inscrição só será feita após o envio do comprovante de pagamento para o e- mail                 

do ONU Jr. 

Vale ressaltar que uma vez realizada cada etapa, é necessário conferir o que está              

marcando a fim de preencher da melhor forma possível. Caso o contrário, a inscrição corre o                

risco de ser cancelada. 

Segue uma breve descrição de como realizar as inscrições no ONU Jr.: 

1. Eleger um chefe responsável por toda a delegação; 

2. Ter uma conta de e-mail de qualquer plataforma a fim de acessar os             

formulários de inscrição. Este será o principal meio de comunicação entre o            

secretariado e o Chefe de Delegação (item 1) durante o processo do ONU Jr.; 

3. O link do formulário de inscrição será disponibilizado no dia 18/08, às 20             

horas, no site do ONU Jr. Neste momento, o Chefe de Delegação deve fazer              

seu cadastro pessoal. Serão necessárias, respectivamente, as seguintes        

informações obrigatórias: 

 

Endereço de E-mail; 

Nome Completo; 

Número da Identidade; 

Celular Pessoal; 

Telefone do Responsável; 

CEP; 

Endereço Completo; 

Instituição de Ensino; 



Ano Escolar. 

 

Na seção seguinte, deverão ser indicados os dados da delegação. 

Se a delegação tiver algum professor orientador para acompanhar o(s) aluno(s), o            

nome completo do professor deverá ser indicado. Se não souber o nome ou não tiver               

selecionado algum professor até o momento da inscrição, isto deverá ser sinalizado com um              

“Será Avisado”. E assim que tiver resposta, o Chefe de Delegação deverá procurar             

imediatamente algum membro do secretariado. 

Selecione o número total de delegados de sua delegação: De 1 a 35, incluindo o chefe                

de delegação; 

Selecione o número total de delegados de sua delegação que estão sendo beneficiados             

pelo Programa Escola Pública (PEP): De 0 a 10. 

Feito isso, o Chefe de Delegação deverá escolher a sua primeira opção de             

representação O número de representações deve ser igual ao número total da delegação (item              

4). Lembrando que para selecionar as representações é possível combinar países, pessoas,            

organizações e jornais; 

Depois de feita a escolha da primeira opção, é necessário escolher outras 2 opções de               

representação ou combinação de representações, respeitando novamente o número total de sua            

delegação. As opções devem ser preenchidas em ordem de preferência. 

Não será permitido repetir todos os países nas três opções. É preciso ter, pelo menos,               

alguma modificação entre elas.  

 

Exemplo: Delegação de 7 pessoas. 

Primeira opção: Reino Unido (3) e Alemanha (4); 

Como dito, não será permitido que nenhuma outra opção seja a combinação de Reino              

Unido e Alemanha. Portanto, as outras opções podem ser: 

Segunda opção: Estados Unidos (6) e Bangladesh (1); 

Terceira opção: Alemanha (4), Bangladesh (1) e Austrália (2). 

 

Após ter feito o cadastro pessoal e selecionado as opções de representações, o Chefe              

de Delegação irá para a seção de pagamento. Deve-se, obrigatoriamente, CONCORDAR com            

a Política de Devolução. 



Deve-se destacar que o processo de inscrição só será concluído após o envio do              

comprovante de pagamento para onujr@onujr.com. 

O comprovante pode ser scanneado ou fotografado. Caso o pagamento tenha sido feito             

por mais de uma pessoa, o chefe de delegação pode fazer o upload de mais de um arquivo,                  

desde que todos os arquivos sejam enviados no MESMO e-mail. O PAGAMENTO DEVERÁ             

SER FEITO POSTERIOR AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO.         

O ONU Jr. não poderá garantir que os países escolhidos ainda terão vaga. Portanto, não há a                 

garantia de que a delegação terá a sua primeira opção, pois outra delegação pode ter feito o                 

pagamento antes. 

Depois de finalizada a primeira fase da inscrição, o chefe de cada de delegação irá               

receber dois e-mails: 

Confirmação de inscrição (automático); 

Confirmação da delegação. 

É imprescindível que a pessoa eleita para ocupar o cargo de Chefe de Delegação esteja               

sempre atenta ao e-mail cadastrado no momento de inscrição. Ele será o principal canal de               

contato entre a Organização do XVII ONU Jr e as delegações. 

 

Seguem dados da conta na qual deverá ser depositado o pagamento da inscrição: 

Banco Santander  

Agência: 4207  

Conta Poupança: 60.007985.0  

CPF: 167.544.317-33  

Rebeca Vitelbo Herdy Martins 

 

Atenciosamente,  

 

Organização XVII ONU Jr. 


