GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA
Rua dos Engenheiros, 337 – Setor Jardim Paulista – CEP: 77.809-320
(63) 3411-5014 – E-mail: greb-araguaina@seduc.to.gov.br

Ofício n° 083/2010/DREA/CREFM/CIRCULAR
Araguaína, 24 de maio de 2010
A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR
Assunto: Jovem Embaixador 2011 – Ensino Médio
Senhor(a) Diretor(a)
1.
Iniciamos a etapa do Jovem Embaixador 2011. Obrigada pelo envolvimento
de todas as escolas e professores nesse processo.
2.
A partir desse ano, o processo seletivo para o Programa Jovens
Embaixadores passa a incluir uma nova etapa. A primeira etapa agora será o
preenchimento
de
uma
ficha
de
inscrição
online
no
site
http://www.jovensembaixadores.org.br/cadastro/cadastro.php. A correção será automática
e os aprovados nessa primeira etapa receberão uma resposta:
•
Positiva: com os links para o formulário de inscrição e a lista das instituições
parceiras.
•
Negativa: informando o interessado que ele não preenche todos os prérequisitos e, portanto, não poderá seguir adiante no processo seletivo ao
programa.
3.
Uma vez que o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação
(CONSED) é um importante parceiro nesse programa, com várias Secretarias Estaduais
também engajadas no processo seletivo, solicitamos que o trabalho de divulgação,
recrutamento, triagem e pré-seleção de candidatos seja feita de forma coordenada e
uniforme entre os vários parceiros do mesmo estado. Pedimos que divulguem, levem este
ofício para sala de aula e leia aos alunos, explicando como se dá todo o processo.
4.
Contatos: Rosana Morales 3411 5023/5003/5014. Em anexo, o cronograma
com todas as informações.
Atenciosamente,

LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS
Coordenadora de Ensino Fundamental e Médio

PROGRAMA JOVENS EMBAIXADORES –
2011

CRONOGRAMA

26 de abril (a confirmar):

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

05 de agosto:

Prazo final para que os interessados
preencham o formulário de inscrição online e
enviem-no para o endereço a ser fornecido pela
Embaixada.
O sistema criado pela Embaixada fará a
triagem inicial dos formulários online.
• Correção/resposta automática:
o Positiva: Envio dos links com o
formulário de inscrição e a lista das
instituições parceiras.
o Negativa: Envio de uma mensagem
informando o interessado que ele não
preenche todos os pré-requisitos.
•

18 de agosto:

Atualização diária da listagem online dos
candidatos aprovados para a próxima a etapa
do processo seletivo.

Prazo final para o recebimento do
questionário inicial e comprovantes de todos os prérequisitos nas instituições parceiras.

até 31 de agosto:

Instituições parceiras fazem uma análise
minuciosa da documentação dos candidatos e
selecionam aqueles que preenchem integralmente
os pré-requisitos e farão o exame escrito.

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
os 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 de pessoas que entraram em contato
solicitando informações sobre o programa (via fone,
e-mail, visita à instituição parceira, participação
em palestras sobre o programa, etc.);
Número total de inscritos no programa;
Número total de candidatos selecionados o exame
escrito.

10 de setembro:

Realização do exame escrito em local a ser
determinado pela instituição parceira (a Embaixada
dos Estados Unidos elaborará e enviará as questões
do exame escrito para as instituições parceiras).

Até 28 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 préselecionados para:
d) Elaborar e enviar, via SEDEX, para a
Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, aos
cuidados da Seção de Imprensa, Educação e
Cultura, o dossiê completo de até três (03) semifinalistas selecionados pela instituição parceira.

06 de outubro:

Prazo final para o recebimento na Embaixada 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:
• Formulário online comprovando aprovação
para a segunda etapa do processo seletivo;
• foto colorida e recente (com data);
• questionário preliminar devidamente
preenchido em inglês;
• comprovantes dos pré-requisitos exigidos pelo
programa;
• exame escrito e ficha de correção;
• comentários sobre a entrevista oral
• comentários sobre a visita à casa do candidato;
• avaliação geral do candidato por parte da
instituição parceira.

até 15 de outubro:

Embaixada compila dados dos candidatos e monta
o material para a seleção final.

18-19 de outubro:

Comitê da Embaixada Americana/Consulados
avalia todas as propostas enviadas e faz a seleção
final dos candidatos.

26 de outubro (a confirmar):

Anúncio oficial dos nomes dos Jovens
Embaixadores que viajarão para os Estados
Unidos em janeiro de 2011. A partir dessa data a
listagem completa dos selecionados estará
disponível no hotsite
(www.jovensembaixadores.org) e facebook do
programa (http://www.facebook.com/pages/JovensEmbaixadores/69669009419?v=wall&viewas=), no
site da Embaixada (www.embaixadaamericana.org.br) e, também, no site das
instituições parceiras.
A Embaixada envia aos selecionados uma carta
oficial confirmando sua participação no programa.

Out. 2010 à jan. 2011:

A Embaixada inicia, juntamente as instituições
parceiras, ajuda os novos Jovens Embaixadores
em sua preparação para a viagem.

05 de janeiro de 2011:

Jovens Embaixadores viajam para São Paulo.

05 à 07 de janeiro de 2011:

Jovens Embaixadores passam pela entrevista
para concessão do visto de entrada nos Estados
Unidos e participam na sessão de orientação prépartida.

07 de janeiro de 2011:

Jovens Embaixadores embarcam para os Estados Unidos
– o grupo viajará acompanhado por um ou mais adultos
responsáveis pela coordenação do programa.

08 à 28 de janeiro de 2011:

Programação nos Estados Unidos, com atividades
em Washington, D.C. e estados-anfitriões.

28 de janeiro de 2011:

Jovens Embaixadores chegam de volta no Brasil.

