
Programas de Intercâmbio do Governo Americano  

O que DEVE ou NÃO FAZER na candidatura  

 

A Embaixada dos Estados Unidos da América, oferece diversos programas de 

intercâmbios académicos e profissionais anualmente, tendo como alvo, líderes 

inovadores, alunos, professores, estudantes e profissionais angolanos. Geralmente, 

menos de 10% dos que se candidatam são aceites. Cada programa tem diferentes 

requisitos, porém todos buscam as mesmas qualidades básicas nos candidatos: 

habilidades de liderança, envolvimento comunitário, forte perfil académico, 

habilidades na língua inglesa, interesse em intercâmbio cultural e 

comprometimento com o desenvolvimento de Angola. O sucesso no processo de 

candidatura não depende de onde  vive, quanto dinheiro tem, ou de quem é 

parente; depende de quão bem se representa na sua candidatura e entrevista e o 

quanto as suas habilidades, experiência, e metas vão de encontro com os objectivos 

do programa. Tome em consideração as dicas abaixo mencionadas, enquanto 

prepara-se para submeter a sua candidatura: 

 

 DEVE: Ler as questões da candidatura cuidadosamente e responde-las por 

completo. Responda de forma clara a cada uma das questões feitas.  

 

NÃO DEVE: Dar respostas curtas e vagas. Esteja consciente que a pessoa que vai 

rever a sua candidatura ou que o vai entrevistar não o conhece e não pode ler a sua 

mente. Nunca responda a uma questão com apenas uma palavra ou com resposta 

de uma linha. Pode não ser seleccionado.  

 

DEVE: Pensar amplamente e de forma assertiva acerca dos conceitos de liderança, 

comunidade e serviço comunitário e como os demonstra. Ser líder não requer que 

tenha um cargo num escritório, e trabalho comunitário não significa fazer parte de 

uma actividade organizada.  

 

NÃO DEVE: Afirmar que não é um líder e nunca serviu a sua comunidade. Esteja 

preparado para dar exemplos.  

 

DEVE: A sua candidatura deve ser submetida digitalizada e ter o cuidado de fazer 

a correcçāo ortográfica antes de submeter. 

 

NÃO DEVE: As candidaturas submetidas manualmente nāo serāo aceites  

 

DEVE: Reconhecer o intercâmbio cultural e componentes de trabalho de cada 

programa. O maior objectivo de um programa de intercâmbio é de promover 



entendimento mútuo entre Angolanos e Americanos de modo a contribuir para o 

desenvolvimento de Angola. 

 

NÃO DEVE: Concentrar-se apenas nos aspectos académicos ou profissionais de 

cada programa, ou em suas próprias ambições académicas e profissionais. Um bom 

estudante ou profissional de sucesso com pouco interesse em serviços ou 

intercâmbio cultural não será seleccionado.  

 

DEVE: Pesquisar acerca do programa para o qual se está a candidatar. 

Adicionalmente, pesquisar online acerca de informação concernente as instituições 

anfitriãs e candidatos anteriores. Existem recursos com bastante informação!  

NÃO DEVE: Mostrar que desconhece completamente o programa ou fazer 

perguntas que foram respondidas claramente na página de internet.  

 

DEVE: Saber como o programa a que se candidata irá ajuda-lo a alcançar os seus 

objectivos a longo prazo.  

 

NÃO DEVE: Dizer durante a entrevista que gostaria de visitar os Estados Unidos 

da América porque é um sonho e que pretende melhorar o seu inglês, desenvolver 

suas habilidades e ver como são feitas as coisas.  

 

DEVE: Descrever ideias e experiências por suas próprias palavras.  

 

NÃO DEVE: Plagiar o trabalho dos outros ou copiar e colar de uma página da 

internet. Dois candidatos da mesma organização, fazendo uso da mesma página da 

internet para descrever o seu trabalho, terão respostas praticamente idênticas. O 

avaliador pode pensar que os dois são fraudulentos.  

 

Visite-nos em http://ao.embassy.gov/pt/education-culture-pt/ 

Facebook: https://www.facebook.com/USinLuanda/ 

Instagram:  @usembassyluanda 
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