
  

CRONOGRAMA 2021 

(AS DATAS CONTIDAS NESTE CRONOGRAMA PODERÃO SOFRER 
PEQUENAS ALTERAÇÕES AO LONGO DO PROCESSO SELETIVO) 

 
  

NOTA DE ESCLARECIMENTO:  UMA VEZ QUE O MUNDO CONTINUA EM ALERTA E COM 
MUITAS RESTRIÇÕES DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL 
REALIZARMOS O INTERCÂMBIO NOS ESTADOS UNIDOS EM JULHO DE 2021, OS SELECIONADOS 
SERÃO CONVIDADOS PARA PARTICIPAR DE UM INTERCÂMBIO EM FORMATO VIRTUAL 
BASTANTE INTERATIVO E INOVADOR.  
  
 
ETAPA 1 – do lançamento do programa até 7 de março de 2021:  
Os interessados preenchem o pré-cadastro online via Facebook, www.facebook.com/JovensEmbaixadores, ou pelo 
link: www.jovensembaixadores.org.br  
 
ETAPA 2 – até 14 de março de 2021:  
Os candidatos concluem o preenchimento do formulário de inscrição online e carregam todos os documentos 
comprobatórios dos pré-requisitos.  
  
ETAPA 3 – até 24 de março de 2021:  
As Instituições Parceiras (IPs) revisam a documentação dos candidatos, aprovando-os ou reprovando-os para a 
próxima etapa do processo seletivo.    
  
ETAPA 4 – 9 de abril de 2021 (das 14:00 às 17:00, horário de Brasília)*:  
Todas as IPs do Brasil aplicam o exame escrito na mesma data e horário.  
  
*NOTA: Na medida do possível, o exame escrito será realizado em formato presencial. Em momento 
oportuno, todas as IPs receberão informações detalhadas sobre a aplicação das provas.  
  
ETAPA 5 – até 20 de abril de 2021:  
As IPs aplicam o exame oral, visitam a casa dos candidatos com os melhores resultados nas etapas anteriores e 
selecionam os estudantes que participam da Seleção Nacional.  
  
ETAPA 6 – 3-4 de maio de 2021:  
O Comitê de Seleção da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil reúne-se para fazer a revisão do material 
dos semifinalistas e selecionar os novos Jovens Embaixadores.  
  
ETAPA 7 – até 7 de maio de 2021:  
A Embaixada e Consulados dos EUA anunciam a lista dos selecionados para participar do Programa Jovens 
Embaixadores 2021.  
  
ETAPA 8 – maio-junho de 2021:  
Os Jovens Embaixadores providenciam a emissão do passaporte e demais documentos necessários para a viagem aos 
Estados Unidos em julho de 2021, conforme orientações da Embaixada dos EUA.  
  
Nesta etapa realizaremos, também, encontros virtuais em preparação para o intercâmbio.  
  

http://www.facebook.com/JovensEmbaixadores
http://www.jovensembaixadores.org.br/


ETAPA 9 – 30 de junho a 2 de julho de 2021 (datas exatas a serem confirmadas quando do lançamento do 
programa):  
Entrevista de visto e Orientação Pré-Partida para a viagem aos Estados Unidos.  
  
ETAPA 10 – 2 de julho de 2021 (data exata a ser confirmada quando do lançamento do programa):  
Embarque para os Estados Unidos.  
  
ETAPA 11 – 3 a 17 de julho de 2021 (datas exatas a serem confirmadas quando do lançamento do programa):  
Programação nos Estados Unidos.  
  
ETAPA 12 – 18 de julho de 2021 (data exata a ser confirmada quando do lançamento do programa):  
Chegada dos Jovens Embaixadores de volta ao Brasil.  Regresso de volta aos estados de origem.  

 


