
Suas missões, nossos compromissos juntos 

Apoiar os seus membros participando na animação de eventos Alumni para carreiras profissionais 
Desenvolver a comunidade France Alumni Brasil em sua circunscrição, promovendo a
solidariedade e o convívio entre seus membros 
Informações dos estudantes brasileiros que têm um projeto de mobilidade na França. 

Seja um embaixador/embaixadora 
FRANCE ALUMNI BRASIL! 

 
 

 
Em 2021, a Embaixada da França no Brasil criou uma rede de embaixadores dentro da comunidade
Alumni (ex-alunos brasileiros na França). No final do ano, estamos recrutando a turma de 2023. 
 
Como embaixador, você participará de eventos que promovem o ensino superior, compartilhará sua
experiência com estudantes que estão partindo para a França, animará a comunidade de ex-alunos
em sua região. 
 
Se você é de nacionalidade brasileira, já é membro ou elegível para a rede France Alumni Brasil, se
está tentado por esta aventura; então não hesite em se inscrever até 30 de outubro de 2022 à meia-
noite (horário de Brasília)! 
 
 

1.
 
Ajude a desenvolver e liderar a rede France Alumni Brasil através das seguintes ações: 

Ao longo de seu ano como embaixador (mandato renovável uma vez), você também terá a
possibilidade de propor projetos de animação e desenvolvimento para a rede France Alumni Brasil.  
 
France Alumni e Campus France Brasil vão convidar você para um dia de integração no primeiro
trimestre de 2023, para se conhecerem, intercâmbio conosco e com os parceiros da rede France
Alumni, lançar essa dinâmica de rede. 
 
Ao aceitar o cargo de Embaixador France Alumni Brasil, você se engaja em uma postura voluntária e
desinteressada. Convidamos você a ler e assinar nossa carta de boa conduta (anexo 1). 

 



Uma carta de apresentação explicando sua inscrição 
Seu Curriculum Vitae (em francês ou português) 
Uma fotocópia do passaporte 
Seus dados de contato (e-mail, telefone, WhatsApp, Skype) 
A carta de boa conduta assinada 
Qualquer informação que nos permita conhecê-lo melhor 
Link para o seu Linkedin, Instagram 
Projetos realizados 
Vídeo 
Área de estudo, região e/ou cidade de residência etc. (os futuros Embaixadores devem residir em
território brasileiros). 

2. Como se inscrever 

As candidaturas devem ser enviadas para o email:
candidaturasembaixadores@campusfrancebrasil.com.br

O arquivo deve conter os seguintes documentos: 

 
Organizaremos entrevistas presenciais e/ou virtuais no inicio do mês de dezembro.
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