ANEXO I

CRONOGRAMA
2020
ETAPA 1 – do lançamento do programa até 11 de agosto de 2019:
Interessados preenchem o pré-cadastro online via Facebook: www.facebook.com/JovensEmbaixadores, ou pelo link:
www.jovensembaixadores.org.br
ETAPA 2 – até 25 de agosto de 2019:
Candidatos concluem o preenchimento do formulário de inscrição online e carregam todos os documentos
comprobatórios dos pré-requisitos.
ETAPA 3 – até 11 de setembro de 2019:
As Instituições Parceiras (IPs) revisam a documentação dos candidatos, aprovando-os ou reprovando-os para a
próxima fase do processo seletivo.
ETAPA 4 – 20 de setembro de 2019 (das 14:00 às 17:00, horário de Brasília):
Candidatos de todo o Brasil realizam o exame escrito na mesma data e horário.
ETAPA 5 – até 04 de outubro de 2019:
Instituições Parceiras aplicam o exame oral, visitam a casa dos candidatos com os melhores resultados nas etapas
anteriores e selecionam aqueles que participarão da competição nacional.
ETAPA 6 – 24-25 de outubro de 2019:
Comitê de seleção da Embaixada/Consulados dos EUA se reúne para avaliar o material dos semifinalistas e selecionar
os novos Jovens Embaixadores.
ETAPA 7 – até 31 de outubro de 2019:
Missão Diplomática dos EUA anuncia a lista dos selecionados para participar do Programa Jovens Embaixadores
2020.
ETAPA 8 – novembro de 2019:
Jovens Embaixadores providenciam a documentação para a viagem aos EUA, em janeiro de 2020, conforme
orientações da Embaixada dos EUA.
ETAPA 9 – dezembro de 2019:
Embaixada/Consulados/IPs assistem os JEs na preparação para a viagem aos EUA.
ETAPA 10 – 6-9 de janeiro de 2020 (datas a confirmar):
Entrevista de visto e orientação pré-partida em Brasília.
ETAPA 11 – 10 de janeiro de 2020:
Jovens Embaixadores embarcam para os Estados Unidos.
ETAPA 12 – 11-29 de janeiro de 2020 :
Programação em Washington, DC e estados-anfitriões.
ETAPA 13 – 29 de janeiro de 2020 (data a confirmar):
Embarque dos Jovens Embaixadores para o Brasil. Conexões de volta aos estados de origem.

