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Senhores(as) Diretores(as), professores coordenadores das 

escolas regulares (EM), professores coordenadores da área de 

linguagem das PEIs (EM) e professores de inglês (EM). 

 

Informamos que estão abertas as inscrições para o Programa 

“Jovens Embaixadores”. Elas devem ser realizadas até o 

dia 25/08/2019. Alunos de todos os anos do Ensino Médio da Rede 

Pública Estadual, que tenham entre 15 e 18 anos e cumpram os 

requisitos obrigatório, podem ser inscrever no processo seletivo e 

participar. 

   O Programa Jovens Embaixadores (JE) é um intercâmbio de três 

semanas nos Estados Unidos que tem como público alvo estudantes 

brasileiros do ensino médio na rede pública que se destacam em sua 

comunidade pela atitude positiva, bom desempenho acadêmico, 

conhecimento da língua inglesa, capacidade de liderança e espírito 

empreendedor. O Programa é uma oportunidade de intercâmbio para 

jovens protagonistas que buscam resolver um problema em suas 

respectivas comunidades por meio de ações criativas e inovadoras. 

Com um viés voltado para o empreendedorismo social, o programa visa 

jovens que estão impactando positivamente o dia-a-dia das suas 

comunidades. 

 

Para ser considerado um candidato em potencial, o estudante 

deverá preencher integralmente os pré-requisitos abaixo:  

➢ Ter nacionalidade brasileira; 

➢ Ter entre 15 e 18 anos; 

➢ Ser aluno do ensino médio na rede pública brasileira; 

➢ Ter boa fluência oral e escrita em inglês; 

➢ Ter pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior; 

➢ Jamais ter viajado aos Estados Unidos; 



➢ Pertencer à camada sócio econômica menos favorecida; 

➢ Ter excelente desempenho escolar; 

➢ Ter perfil de liderança e iniciativa; 

➢ Ser comunicativo(a); 

➢ Possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade; 

➢ Estar atualmente engajado(a) em iniciativa(s) de impacto social em 

sua comunidade por ao menos 06 meses. 

 

Processo seletivo: 

O candidato deve, primeiramente, acessar o endereço oficial do 

Programa Jovens Embaixadores, https://jovensembaixadores.org.br/, 

informar o seu nome completo e endereço de e-mail e clicar no botão 

“Começar”. Em seguida, é necessário fornecer todos os dados pessoais 

e criar uma conta no sistema online do Programa Jovens 

Embaixadores. O candidato receberá um e-mail no endereço informado 

para validar e ativar a sua conta e, sempre que quiser acessá-la, 

deverá informar o endereço de e-mail validado e a senha. 

Todo o processo seletivo é feito online. NENHUM documento 

físico deve ser enviado. 

 

É de extrema importância que o candidato leia integralmente o 

edital (anexo), que também está disponível com maiores informações 

nos sites:   

https://jovensembaixadores.org.br/  

Ou 

https://www.facebook.com/JovensEmbaixadores  

Atenciosamente, 

 

Joyce Camila Ariozo Fava – PCNP Língua Portuguesa 

Rosane de Paiva Felício – PCNP Língua Portuguesa 

 

  De acordo 

Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
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