PROGRAMA DE INTERCÂMBIO DE JOVENS
MODALIDADE CURTA DURAÇÃO - CAMP
O Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary International tem, entre outras, as
modalidades de intercâmbio de CURTA DURAÇÃO ,Youth Camp (idade determinada pelos
organizadores de cada camp) ou pode ser Família a Familia (15 a 19 anos) .
Este edital refere-se exclusivamente a modalidade YOUTH CAMP ou simplesmente CAMP.
O objetivo do programa é ampliar a conscientização sobre assuntos internacionais e
compreensão mundial, expondo os jovens uma cultura estrangeira, bem como fomentar a
relação com pessoas de diversas nacionalidades.
Este programa está aberto a jovens qualificados, filhos ou não de rotarianos, apresentados
e endossados por um Rotary Club CERTIFICADO deste Distrito e que atenda todos os
requisitos de cada CAMP, sendo eles a faixa etária, gênero, aptidões específicas, língua
entre outros.
O processo de seleção para esta modalidade dar-se-á através das seguintes etapas:
1.

Envio do Application Form.
a. Application Form específico para Curta Duração – STEP Application,
disponível para download no site do distrito.
b. O documento deve estar completo, incluindo as assinaturas solicitadas e ser
enviado o quanto antes.
c. Para o envio, deverá estar digitalizado, em formato “pdf” e em único
arquivo. O original em papel deverá ser entregue na entrevista.

2. Entrevista
a. O objetivo da entrevista é verificar se o candidato atende todos os
requisitos estipulados para o CAMP que será aplicado, bem como quanto a
disponibilidade e aptidão para bem representar nosso país e nosso distrito.
3. Prova Objetiva
a. Caso a equipe distrital de Intercâmbio verifique a necessidade de prova
objetiva, esta poderá ser solicitada. Neste caso o conteúdo será de
Conhecimento Gerais sobre o Brasil e Conjuntura Inernacional, Inglês e
Conhecimentos Rotários. Dependendo do país para o qual será o
intercâmbio, prova de língua específica poderá ser solicitada. Neste caso
será informado com antecedência e apresentado as justificativas.
Os Programas de Intercâmbio de Curta Duração na modalidade CAMP, ocorrem em
períodos específicos, geralmente em Junho, Julho e Agosto e podem ser temáticos como
por exemplo, bicicleta, música, bio-diversidade, entre outros. A participação do Distrito
4730 é através de convite dos distritos parceiros que irão sediar o CAMP.

Cada CAMP terá prazo de duração definido no convite enviado pelo Distrito Anfitrião (em
média duram de 15 dias a 20 dias) e vagas limitadas até 20 jovens de distintos países, no
máximo 2 por cada pais. Os convites são geralmente entre Novembro a Fevereiro para
participação a partir de Junho.
Distrito 4730 estará sempre aberto para receber os Application Forms (AF) dos candidatos
interessados a participar do Programa de intercâmbio de Curta Duração, todavia,
recomendamos que os interessados se preencham o AF e se inscrevem agora, pois terão
maiores chances de serem aceitos quando recebermos os convites dos Distritos Anfitriões,
uma vez que o Convite é feito a todos os Distritos de Rotary do mundo.
O Distrito 4730 irá endossar a inscrição dos candidatos aptos e interessados, porém a
seleção final será a critério do Distrito parceiro anfitrião, que pode utilizar dos seus próprios
critérios, entre eles o período do recebimento da inscrição, nacionalidade, gênero,
comprovação de aptidões específicas, etc.
A modalidade CAMP, além dos custos de inscrição do Distrito 4730, possui também taxa de
inscrição do Distrito anfitrião, cujo valor varia a cada evento.
Orientações importantes para a inscrição:
Período de inscrição: ABERTO O ANO TODO, enviando o AF, preenchido e assinado
conforme descrito no ítem 1 acima para:
Step4730@gmail.com
Cópia para
Roseanne Fontana: roseanne.s.fontana@hotmail.com
Marci Ducat: marciducat@hotmail.com
O Oficial de Intercâmbio do clube interessado poderá orientar o preenchimento do
Application Form. Encontra-se no site do Distrito (www.rotary4730.org.br ) o STEP
Application form de curta duração.
Entrevista: A ser agendada pelo candidato.
Prova Objetiva: não será necessário neste processo para CAMP.
Validade da inscrição: Cada oferta de Camp determinará o prazo de validade da inscrição
conforme apresentada no ANEXO, quando antes enviarem o AF preenchido mais chance
obter vaga.
Custos e taxas: Curta Duração – CAMP
•

Taxa de inscrição D.4730: US$ 100,00 (cem dólares rotários).
o Dólar rotário: ver valor no dia do pagamento no site do distrito
www.rotary4730.org.br
o Somente devida para os candidatos aceitos pelo distrito anfitrião.
o As taxas de inscrição D. 4730 deverão ser depositadas na conta de:
Distrito 4730 de Rotary International
CNPJ: 08.252.079/0001-50
Banco: Caixa Economica Federal- Banco 104

Agéncia: 1000-6 cidade sorriso
Conta Corrente: 2104-8
Operação- 003

•
•
•
•
•

Taxa de inscrição do Distrito Anfitrião varia conforme cada CAMP e deverá ser paga
conforme cada determinação de cada Camp
Despesas com passaporte e visto,
Passagem de ida e volta por via aérea,
Seguro de vida e saúde para o período e que esteja de acordo com os limites
estabelecidos por Rotary International.
Quantia em dinheiro para despesas extras e pessoais. ( aproximadamente 200
euros)

A taxa de inscrição tem por objetivo cobrir os custos de administração do programa. É de
responsabilidade da família do jovem inscrito e garantido pelo Rotary Club que está
endossando. Em caso de desistência após confirmação da inscrição não será devolvida.
O intercambista selecionado, bem como o Rotary Club anfitrião, assumem o compromisso
da reciprocidade (o Rotary Clube que envia um jovem tem o compromisso de receber um
intercambista estrangeiro).
O Rotary Clube patrocinador não concederá mesada ao intercambista inbound, que ficará
hospedado em casa de famílias selecionadas pelo Clube, porém deve oportunizar ao jovem
a participação das atividades rotárias, responsabilizando pela alimentação, transporte, etc.
Demais informações encontram-se disponíveis no Manual do Programa de Intercâmbio de
Jovem à disposição no site do distrito.
Observação:
Durante o processo de preparação para a realização do intercâmbio, se a equipe distrital
observar que o candidato não está apto, este poderá ser desclassificado.
DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS:
Coordenadores Curta Duração :
Chair Roseanne Lunardelli Salomon Fontana – RCC Oeste
E-mail: roseanne.s.fontana@hotmail.com
Res: 41- 3042-9632
Cel: 41-99818-9229
Marci Ducat Ferreira Gonçalves – RCC Oste
E-mail: marciducat@hotmail.com
Cel: 41-999891381

