CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO 2021
BOLSA DE ESTUDO MEXT – TÉCNICO SUPERIOR E CURSO PROFISSIONALIZANTE
3

Primeira Fase
Consulado Geral do
Japão em Curitiba

Segunda Fase
Japão MEXT

Preparação embarque
Curitiba

Agosto

segunda-feira Início das Inscrições

3 Setembro

quinta-feira

Término das Inscrições

4 Setembro

sexta-feira

Início da Seleção de Documentação

18 Setembro

sexta-feira

Término da Seleção de Documentação

24 Setembro

quinta-feira

Entrevista (Somente aprovados na Seleção de
Documentação)

2 Outubro

terça-feira

Resultado Aprovados na Primeira Fase

16 Outubro

sexta-feira

Prazo final para entrega de documentação
complementar (aprovados primeira fase)

Janeiro a fevereiro de 2021 Resultado da Aprovação Final
Março de 2021
Primeira semana abril 2021

Confirmação de dados, retirada de visto, orientações
finais
Partida para o Japão
7/08/2020

○OBSERVAÇÕES

 DEPENDENDO DA EVOLUÇÃO DA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19, O CRONOGRAMA DO
PROCESSO SELETIVO 2021 PODE SOFRER ALTERAÇÕES OU ATÉ MESMO SER CANCELADO.
 A lista de documentação necessária para a inscrição está disponível no site do Consulado Geral do Japão
em Curitiba.
Escola Técnica - http://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/00_000065.html
Curso Profissionalizante - http://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/00_000066.html
 Não é cobrada nenhuma taxa de inscrição e nenhum outro tipo de taxa durante o Processo Seletivo.
 A documentação deve ser entregue na recepção do Consulado Geral do Japão em Curitiba, para o Setor
Cultural das 9:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00, ou encaminhada por correio de forma que a entrega no
Consulado não passe da data do Término das Inscrições.
 É obrigatória a realização da prova de língua japonesa e inglesa para todos os candidatos aprovados na
seleção de documentação. A realização das demais provas dependerá da modalidade e do curso escolhido.
 As provas escritas e a entrevista serão realizadas em Curitiba, em local e horário determinados pelo
Consulado, os candidatos serão avisados por e-mail.
 O resultado da Primeira Fase será avisado por e-mail para os candidatos.
 Os prazos finais para entrega de documentação devem ser cumpridos, caso a documentação não chegue
o candidato corre o risco de perder a oportunidade de Bolsa.
 Entre outubro de 2020 até a saída do resultado final, o MEXT estará avaliando o candidato. Após a
aprovação final o candidato não poderá contestar a decisão do MEXT a respeito do curso ou da Universidade
escolhida.
 O candidato aprovado pelo MEXT será orientado pelo Consulado na confirmação de dados para a reserva
de voo, para a retirada de visto e receberá uma orientação sobre o Japão e sobre a Bolsa de Estudo antes
da partida.

