
 

 

 

Edital 2021 

 Seja um dos dez primeiros embaixadores da  

REDE FRANCE ALUMNI BRASIL! 

 
No início de 2021, a equipe do Campus França Brasil deseja criar uma 

rede de Embaixadores dentro da comunidade Alumni  
que tem mais de 10.700 membros! 

 
 

A ideia é escolher dentro desta comunidade Alumni 5 duplas, 
para cada uma das 5 circunscrições, onde temos um espaço Campus France 

Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Brasília). 
 

Caso você seja membro da rede France Alumni Brasil, de nacionalidade 
brasileira, e queira ingressar nessa aventura (totalmente voluntária), 
inscreva-se através deste e-mail alumni@campusfrancebrasil.com.br  

até o dia 09 de abril 2021, às 23h59 (horário de Brasília!) 
 

 

1. Suas missões, seus compromissos, seus recursos: 

Sua missão principal será contribuir para o desenvolvimento e animação da rede 
France Alumni Brasil em sua região, por meio das seguintes ações: 

 

- Contribuir para o desenvolvimento profissional de seus membros colaborando 

com a organização do Salão de Carreiras anual 

- Desenvolver a comunidade France Alumni Brasil em sua região, promovendo a 

criação de relações de amizade e solidariedade entre seus membros por meio 

de um clube virtual. 

- Participar do boletim mensal de cooperação franco-brasileira, contribuindo com 

a seção dedicada à rede France Alumni Brasil. 

- Apoiar os alunos brasileiros que têm um projeto de mobilidade na França, 

participando dos vários eventos organizados pelo Campus France Brasil. 

Ao longo de seu mandato, que terá a duração de 1 ano (renovável), você também terá 
a oportunidade de submeter projetos de animação e desenvolvimento da rede France 
Alumni Brasil. Os recursos, materiais necessários à realização dessas missões serão 
apoiados financeiramente pelo Campus França Brasil (plataforma de videoconferência, 
criação técnica de um clube virtual). Caso haja missões que a serem realizadas 
presencialmente, elas deverão ser validadas antecipadamente pela responsável da 
animação da rede France Alumni Brasil. 

 
Os resultados serão divulgados na sexta-feira, dia 16 de abril, no site France Alumni 
Brasil. 
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Será organizada uma cerimônia de posse dos Embaixadores escolhidos, na presença 
de representantes diplomáticos da Embaixada da França no Brasil, durante o evento 
online do Salão de Carreira 2021. 

 
 
Os Embaixadores da rede France Alumni Brasil estão comprometidos com uma 
abordagem voluntária e desinteressada e devem estar cientes e assinar nossa carta de 
boa conduta (Anexo 1) 

 
 

2. Como constituir a sua candidatura 

Os Alumni interessados deverão encaminhar a sua candidatura para o e-mail: 
alumni@campusfrancebrasil.com.br 

 

 O arquivo deve incluir obrigatoriamente os documentos seguintes: 

- A carta de boa conduta assinada 

- Uma carta explicando sua motivação 

- Seu curriculum Vitae (francês ou português) 

- Cópia do passaporte; 

- Qualquer informação adicional que possa ser do interesse da equipe 

France Alumni Brasil; Área de estudo, trabalho, região e/ou cidade de 

residência, etc. Os futuros Embaixadores deverão estar presentes em 

território brasileiro. 

 

 Critérios de seleção: 

As inscrições serão avaliadas e selecionadas por um comitê de membros escolhido 
pela rede da Equipe France Alumni Brasil, do Campus France Brasil e pelo 
Departamento de Cooperação e Ação Cultural da Embaixada da França no Brasil. A 
escolha do júri será soberana, de acordo com as leis e regulamentos franceses em 
vigor. Os critérios serão os seguintes: 

- A coerência do percurso acadêmico e profissional do candidato 

- A motivação do candidato.  

Podem ser planejadas entrevistas por Zoom para a seleção dos candidatos. 
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