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Mem. nº 031/DREA/GAB /CIRCULAR

SGD: 2021/27009/ 011958
Araguaína, 16 de fevereiro de 2021.

ÀS UNIDADES ESCOLARES.
ENSINO MÉDIO
Assunto: Programa Jovens Embaixadores 2021.

Senhor (a) Diretor (a),

1.

Informo a Vossa Senhoria que estão abertas as inscrições ao Programa Jovens

Embaixadores 2021, promovido pela Embaixada Americana e Consulados, em parceria com
esta Secretaria.
2.

O Programa Jovens Embaixadores é um intercâmbio de três semanas nos

Estados Unidos para estudantes brasileiros de destaque na rede pública de ensino e oferece a
esses jovens a oportunidade de expandir seus horizontes e, ao mesmo tempo, fortalecer os
laços de amizade, respeito e colaboração entre o Brasil e os Estados Unidos.
3.

O processo seletivo para o programa é automatizado, por isso os estudantes

interessados efetuam sua própria inscrição online. Não é necessário enviar nenhum
documento via Correios.
4.

Poderão se inscrever no programa alunos do ensino médio entre 15 e 18 anos

devidamente matriculados na Rede Pública de Ensino, sendo necessário: bom desempenho
escolar, fluência em Língua Inglesa, nunca ter viajado aos Estados Unidos, pertencer a classe
social menos favorecida, possuir espírito empreendedor e criatividade, além de um trabalho
voluntário impactante na comunidade em que está inserido.
5.

As inscrições deverão ser feitas pelo site: www.jovensembaixadores.org.br, até

o dia 7 de março de 2021. As etapas subsequentes do processo seletivo ocorrerão com a
aprovação da inscrição. Anexo, o Cronograma Explicativo e Termo de Adesão para
preenchimento e envio ao setor de currículo, aos cuidados de Rosana Fernandes.
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6.

Assim, conto com o apoio de Vossa Senhoria, para divulgar o programa junto

aos professores de inglês, e os mesmos incentivarem a participação dos alunos, objetivando
atingir o maior número de inscrição.
7.

Ante ao exposto, coloco a servidora, Rosana Maria Martins Fernandes Morales,

responsável pelo Programa Jovens Embaixadores na DRE, a disposição para informações
adicionais, por meio do telefone: 3411-5022/99231- 0054.

Atenciosamente,

