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CRONOGRAMA 
 
 
 

27 27 27 27 de abril:de abril:de abril:de abril:        Lançamento Lançamento Lançamento Lançamento oficial do programa (a partir dessa oficial do programa (a partir dessa oficial do programa (a partir dessa oficial do programa (a partir dessa 
data, informações detalhadas sobre o programa data, informações detalhadas sobre o programa data, informações detalhadas sobre o programa data, informações detalhadas sobre o programa 
estarão disponíveis no estarão disponíveis no estarão disponíveis no estarão disponíveis no websitewebsitewebsitewebsite da Embaixada, na  da Embaixada, na  da Embaixada, na  da Embaixada, na 
mídia e nas instituições parceiras)mídia e nas instituições parceiras)mídia e nas instituições parceiras)mídia e nas instituições parceiras)....    

 
-  Até agosto:  Divulgação do programa e recrutamento de 

candidatos por parte das instituições parceiras. 
 
-  12 de agosto:  Prazo para o recebimento do questionário inicial 

e comprovantes dos pré-requisitos nas 
instituições parceiras. 

 
-  13-18 de agosto:  Instituições parceiras fazem uma análise 

minuciosa da documentação dos candidatos e 
definem quais deles serão convidados para o 
exame escrito. 

 
-  19-21 de agosto:  Instituições parceiras entram em contato (via 

fone e/ou e-mail) com todos os inscritos para 
informar quem fará o exame escrito e quem não 
fará (para esses que não farão o exame escrito, 
informar o motivo da desclassificação – ex.: falta 
de comprovantes dos pré-requisitos, inglês 
insuficiente, notas escolares abaixo do solicitado, 
etc.) 

 
  Instituições parceiras enviam para a Embaixada: 

• Número aproximado de pessoas que entraram 
em contato solicitando informações sobre o 
programa (via fone, e-mail, visita à instituição 
parceira); 

• Número total de inscritos no programa; 
• Número total de candidatos selecionados o 

exame escrito. 
 
26 de agosto:  Embaixada envia, via e-mail: para as instituições 

parceiras: 
• Exame escrito; 
• Instruções para revisão do exame escrito; 
• Instruções para a entrevista oral. 

 



-  2222222288888888        ddddddddeeeeeeee        aaaaaaaaggggggggoooooooossssssssttttttttoooooooo::::::::                RRRRRRRReeeeeeeeaaaaaaaalllllllliiiiiiiizzzzzzzzaaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        ddddddddoooooooo        eeeeeeeexxxxxxxxaaaaaaaammmmmmmmeeeeeeee        eeeeeeeessssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiittttttttoooooooo        eeeeeeeemmmmmmmm        llllllllooooooooccccccccaaaaaaaallllllll        aaaaaaaa        sssssssseeeeeeeerrrrrrrr        
ddddddddeeeeeeeetttttttteeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaaddddddddoooooooo        ppppppppeeeeeeeellllllllaaaaaaaa        iiiiiiiinnnnnnnnssssssssttttttttiiiiiiiittttttttuuuuuuuuiiiiiiiiççççççççããããããããoooooooo        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrcccccccceeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrraaaaaaaa        ((((((((aaaaaaaa        
EEEEEEEEmmmmmmmmbbbbbbbbaaaaaaaaiiiiiiiixxxxxxxxaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa        ddddddddoooooooossssssss        EEEEEEEEssssssssttttttttaaaaaaaaddddddddoooooooossssssss        UUUUUUUUnnnnnnnniiiiiiiiddddddddoooooooossssssss        eeeeeeeellllllllaaaaaaaabbbbbbbboooooooorrrrrrrraaaaaaaarrrrrrrráááááááá        eeeeeeee        
eeeeeeeennnnnnnnvvvvvvvviiiiiiiiaaaaaaaarrrrrrrráááááááá        aaaaaaaassssssss        qqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeessssssssttttttttõõõõõõõõeeeeeeeessssssss        ddddddddoooooooo        eeeeeeeexxxxxxxxaaaaaaaammmmmmmmeeeeeeee        eeeeeeeessssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiittttttttoooooooo        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa        aaaaaaaassssssss        
iiiiiiiinnnnnnnnssssssssttttttttiiiiiiiittttttttuuuuuuuuiiiiiiiiççççççççõõõõõõõõeeeeeeeessssssss        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrcccccccceeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrraaaaaaaassssssss))))))))........                

 
- Até 18 de setembro:  Instituições parceiras deverão: 
  a) corrigir os exames escritos. 
  b) entrevistar os melhores colocados no exame 

escrito e que possuem o melhor perfil para o 
programa. 

  c) fazer uma visita à casa dos candidatos pré-
selecionados para: 

• certificar-se do perfil sócio-econômico do 
candidato; 

• explicar melhor o programa para os 
pais/responsáveis pelo jovem e conhecer 
mehor o perfil do candidato. 

  d) Elaborar e enviar para a Embaixada dos 
Estados Unidos em Brasília, aos cuidados de 
Márcia Mizuno, o dossiê completo de até três (03) 
semi-finalistas selecionados pela instituição 
parceira. 

 
-  25 de setembro:  Prazo final para o recebimento em Brasília do 

material de todos os candidatos pré-selecionados  
pelas instituições parceiras.  O pacote deverá 
conter os seguintes itens para cada um dos 
candidatos pré-selecionados: 

• foto colorida e recente (com data); 
• questionário preliminar devidamente 

preenchido em inglês; 
• comprovantes dos pré-requisitos exigidos 

pelo programa; 
• exame escrito; 
• comentários sobre a entrevista oral 
• comentários sobre a visita à casa do 

candidato; 
• avaliação geral do candidato por parte da 

instituição parceira. 
 
-  28 de setembro à 9 de outubro: Comitê da Embaixada avalia todas as propostas 

enviadas e faz a seleção final dos candidatos. 
 

 
 
 



----        OOOOutubroutubroutubroutubro  (data a confirmar)  (data a confirmar)  (data a confirmar)  (data a confirmar)::::    AAAAnúncio oficial dos núncio oficial dos núncio oficial dos núncio oficial dos nomes dos nomes dos nomes dos nomes dos JJJJovens ovens ovens ovens 
Embaixadores que viajarão pEmbaixadores que viajarão pEmbaixadores que viajarão pEmbaixadores que viajarão para os Eara os Eara os Eara os Estados stados stados stados 
Unidos em janeiro de 2010Unidos em janeiro de 2010Unidos em janeiro de 2010Unidos em janeiro de 2010....  A partir dessa data a   A partir dessa data a   A partir dessa data a   A partir dessa data a 
listagem completa dos selecionados estará listagem completa dos selecionados estará listagem completa dos selecionados estará listagem completa dos selecionados estará 
disponível no site da Embaixada disponível no site da Embaixada disponível no site da Embaixada disponível no site da Embaixada 
(www.embaixada(www.embaixada(www.embaixada(www.embaixada----americana.org.br).americana.org.br).americana.org.br).americana.org.br).    

 
  A Embaixada envia os nomes dos selecionados 

para a empresa aérea para confirmar a reserva 
do grupo nos vôos internacionais de ida e volta. 

 
  A Embaixada envia aos selecionados carta oficial 

confirmando sua participação no programa. 
 
-  Out. 2009 à jan. 2010: A Embaixada inicia, juntamente com eles e as 

instituições parceiras, a preparação para a 
viagem. 

   
-  06 de janeiro de 2010: Jovens Embaixadores viajam para São Paulo. 
 
-  06 à 08 de janeiro de 2010: Jovens Embaixadores passam pela entrevista 

para concessão do visto de entrada nos Estados 
Unidos e participam na sessão de orientação pré-
partida. 

 
----  08  08  08  08 de janeiro de 2009 de janeiro de 2009 de janeiro de 2009 de janeiro de 2009::::    Novos Jovens Embaixadores Novos Jovens Embaixadores Novos Jovens Embaixadores Novos Jovens Embaixadores embarcamembarcamembarcamembarcam para os  para os  para os  para os 

Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos    ---- o grupo viajará acompanhado  o grupo viajará acompanhado  o grupo viajará acompanhado  o grupo viajará acompanhado 
por um ou mais coordenadoes da Embaixada/por um ou mais coordenadoes da Embaixada/por um ou mais coordenadoes da Embaixada/por um ou mais coordenadoes da Embaixada/    
Consulados Americanos.Consulados Americanos.Consulados Americanos.Consulados Americanos.    

 
-  09 à 30 de janeiro de 2010: Programação nos Estados Unidos, com atividades 

em Washington, D.C. e estados-anfitriões. 
 
----  31  31  31  31 de janeiro de 2010 de janeiro de 2010 de janeiro de 2010 de janeiro de 2010::::    Jovens Embaixadores chegam de volta no Brasil.Jovens Embaixadores chegam de volta no Brasil.Jovens Embaixadores chegam de volta no Brasil.Jovens Embaixadores chegam de volta no Brasil.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


