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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 504/2022 

Data: 05/09/2022 

Assunto: PROGRAMA JOVENS EMBAIXADORES 2023 – EDITAL 
 

Prezada Equipe Escolar, 

 

O Programa Jovens Embaixadores (JE) é uma iniciativa oficial do 

Departamento de Estado norte-americano e, no Brasil, é coordenado pela 

Embaixada e Consulados dos Estados Unidos da América. O JE é um intercâmbio 

de curta duração nos Estados Unidos para estudantes brasileiros do ensino médio 

da rede pública que se destacam em suas respectivas comunidades pela atitude 

positiva, bom desempenho acadêmico, conhecimento da língua inglesa, capacidade 

de liderança e espírito empreendedor.  
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A experiência de ser um Jovem Embaixador permite que os horizontes desses 

alunos se ampliem, ao mesmo tempo em que eles nos auxiliam no estreitamento dos 

laços de amizade, respeito e colaboração entre o Brasil e os Estados Unidos.  

Para participar do Programa Jovens Embaixadores os candidatos devem 

possuir todos os pré-requisitos exigidos.  

 

PRÉ-REQUISITOS  

 

• Ter nacionalidade brasileira;  

• Em janeiro de 2023 ter de 15 anos até 18 anos e 11 meses;  

• Ser aluno(a) do ensino médio na rede pública brasileira. Candidatos devem 

estar cursando ao menos o 1º ano do ensino médio em 2022.  

• Ter boa fluência oral e escrita em inglês;  

• Ter pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior;  

• Jamais ter viajado para os Estados Unidos;  

• Pertencer à camada socioeconômica 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 empreendedorismo/impacto 

social em sua comunidade por pelo menos 6 meses. 

 

     *IMPORTANTE:  

TODOS os pré-requisitos listados acima são OBRIGATÓRIOS, e caso o(a) 

candidato(a) seja aprovado(a) na Etapa 1 (Pré-Cadastro) do processo seletivo, 

devem ser comprovados no formulário de inscrição do(a) candidato(a). Os pré-
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requisitos são aplicados de forma indiscriminada a todos os candidatos e, de forma 

alguma, podem ser flexibilizados, sob pena de prejudicar a credibilidade e o bom 

andamento do processo seletivo. 

 

Os interessados em participar devem, primeiramente, acessar o endereço 

oficial do Programa Jovens Embaixadores, https://jovensembaixadores.org.br, ler 

atentamente todo o EDITAL. 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

Responsável: 

                                                                                   Márcia Regina de Rissio  

                                                                                                          PEC de Projetos Especiais 

 
De acordo: 

Lúcia Elene Doriguello 

                                                                                                    CEC – Coordenadora de Equipe Curricular 
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