DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SUZANO
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COMUNICADO NPESUZ 36/2019 DE 26/06/2019
Programa Jovens Embaixadores 2020
Caros gestores:
No intuito de viabilizarmos a participação dos estudantes da rede estadual, solicitamos aos
gestores ampla divulgação deste programa aos alunos interessados em se inscreverem.
Informamos ainda que, a partir do dia 25/06/2019, conforme cronograma, a Embaixada
dos Estados Unidos da América no Brasil, em parceria com as organizações públicas e
privadas, entre a quais a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo – SEDUC-SP,
as inscrições para a 18ª edição do Programa Jovens Embaixadores estão abertas.
O Programa Jovens Embaixadores é um intercâmbio de cerca de três semanas nos Estados Unidos para até 50 estudantes brasileiros de destaque na rede pública de ensino com
perfil de liderança e um forte espírito empreendedor.
O programa acontece no mês de janeiro e geralmente começa em Washington, D.C., com
oficinas sobre liderança e empreendedorismo e visitas a escolas, projetos de empreendedorismo social e reuniões com representantes do governo. Após a programação na capital
americana, os Jovens Embaixadores viajam para estados-anfitriões, onde são hospedados
por famílias voluntárias, frequentam aulas em escolas da região, participam de atividades
relacionadas ao tema do programa, fazem apresentações sobre o Brasil e fortalecem seu
perfil de liderança.
O período de inscrições vai de junho a agosto de 2019 (ver cronograma anexo).
A partir da data do lançamento, todas as informações e instruções para a inscrição no
programa estarão disponíveis no website da Embaixada e no Facebook do Programa:
https://www.facebook.com/JovensEmbaixadores

PRÉ-REQUISITOS A SEREM PREENCHIDOS INTEGRALMENTE PELO CANDIDATO:
Para ser considerado um candidato em potencial, o estudante deverá preencher integralmente os seguintes pré-requisitos:
•
•

•
•
•

Ter nacionalidade brasileira (ter nascido no Brasil ou ser estrangeiro legalmente naturalizado);
Ter entre 15 e 18 anos (candidatos deverão ter ao menos 15 anos na data de início
do programa em Brasília e não poderão completar 19 anos até o retorno da viagem
aos EUA);
Ter pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior (caso o candidato já tenha
participado de outro intercâmbio, este NÃO pode ter excedido 20 dias);
Jamais ter viajado para os Estados Unidos;
Ter boa fluência oral e escrita em inglês;
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Ser aluno do ensino médio na rede pública*;
Pertencer à camada sócio-econômica menos favorecida;
Ter excelente desempenho escolar;
Ter perfil de liderança;
Ter espírito empreendedor;
Ser comunicativo;
Possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade;  Estar atualmente engajado em atividades de voluntariado e/ou empreendedorismo social, ALÉM DE
comprovar já ter realizado ao menos 12 meses – contínuos ou não – em uma ou
mais dessas atividades.
IMPORTANTE:
Não
serão
aceitos
do/empreendedorismo social como:
Instrutor de catequese ou coroínha;
Membro de Grêmio Estudantil;
Representante de turma.

comprovantes

de

voluntaria-

NÃO poderão participar no processo seletivo a esse programa:
Estudantes de fundações ou da rede privada de ensino, mesmo que sejam bolsistas integrais;
Estudantes que já participaram do Programa Jovens Embaixadores em anos anteriores;
Estudantes que já participaram de outro intercâmbio para os EUA, independentemente de sua duração.
O QUE É CUSTEADO PELO PROGRAMA:
Todas as despesas relacionadas ao programa são custeadas pelo Departamento
de Estado dos Estados Unidos, pela Embaixada dos Estados Unidos da América no
Brasil e seus parceiros do setor privado. Segue abaixo a listagem dos itens que são
cobertos pelo programa:
✓ Passagens aéreas internacionais e domésticas (Brasil/EUA);  Transporte terrestre (para aqueles que se locomoverão de carro/ônibus até a cidade do embarque para Brasília e seu retorno para casa);
✓ Hospedagem em Brasília e nos Estados Unidos;
✓ Transporte local;
✓ Alimentação;
✓ Seguro-viagem;
✓ Visto de entrada nos Estados Unidos;
✓ Kit com roupas de frio;
✓ Implementação e coordenação do programa nos EUA IMPORTANTE: A única
despesa que ficará a cargo do participante é a taxa para a emissão do passaporte

Para mais informações, acesse o seguinte link:
https://br.usembassy.gov/pt/education-culture-pt/programa-jovens-embaixadores/
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Em caso de dúvidas entrar em contato com o Comitê Regional do Programa Jovens Embaixadores, pelo telefone: 4746-7218 ou pelo e-mail: buto@prof.educacao.sp.gov.br.

