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Ofício n° 203/2011/DREA/GAB/CIRCULAR 
Araguaína, 18 de maio de 2011. 

 

A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 
 
Assunto: Inscrições para o Programa Jovens Embaixadores - 2012.  
 

    
 
  Senhor(a) Diretor(a), 

 
 
 
1.  Criado em 2002, o Programa Jovens Embaixadores busca beneficiar alunos brasileiros 
da rede pública de ensino que são exemplos em suas comunidades por meio de sua liderança, atitude 
positiva, consciência cidadã, excelência acadêmica, e conhecimento da língua inglesa. 
2.  O lançamento oficial do Programa Jovens Embaixadores aconteceu no dia 3 de maio.  
A partir dessa data, todas as informações e instruções para inscrição no programa estarão disponíveis 
nos seguintes locais: 
a)       Facebook da Embaixada dos EUA: http://fb.com/EmbaixadadosEUA.BR 
b)       Website dos Jovens Embaixadores: http://jovensembaixadores.org 
c)       Twitter dos Jovens Embaixadores: http://twitter.com/jovensemb 
3.  Requisitos: 

• Ter entre 15 e 18 anos (até a data da viagem); 
• Ter boa fluência oral e escrita em inglês; 
• Ser aluno do ensino médio na rede pública; 
• Pertencer à camada sócio-econômica menos favorecida; 
• Ter excelente desempenho escolar; 
• Ter perfil de liderança, iniciativa e boa desenvoltura oral; 
• Estar engajado por, pelo menos, um ano em atividades de responsabilidade social / 

voluntariado. 

4.         O aluno deverá: 

• Acessar o Facebook dos Jovens Embaixadores para preencher o formulário de 
inscrição;  

• Quando aprovado na primeira fase de seleção, identifique a instituição 
parceira(Diretoria Regional de Ensino) mais próxima de sua residência e entre em contato 
para encaminhar o questionário preenchido juntamente com a documentação solicitada.  

 



5.   Este Programa foi divulgado ainda via webconferência com o Jovem 
Embaixador Danyel, pela SEDUC- Palmas, no dia 17 de maio de 2011, com a participação de 
todas as escolas da DREA. A experiência de ser um Jovem Embaixador é única e oferece a 
esses excelentes estudantes a oportunidade de expandirem seus horizontes ao mesmo tempo 
em que nos ajudam a fortalecer os laços de amizade, respeito e colaboração entre o Brasil e os 
Estados Unidos.Contatos: Assessora de Currículo de Língua Inglesa Rosana Morales 63 3411 
-5023/9231-0054. 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 
Diretora Regional de Ensino 

 


