INTERCÂMBIO DE JOVENS CURTA DURAÇÃO
MODALIDADE FAMÍLIA A FAMÍLIA
O Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary International tem, entre outras, as
modalidades de intercâmbio de CURTA DURAÇÃO e esta pode ser Família à Familia ou Youth
Camp .
Este edital refere-se exclusivamente a modalidade FAMÍLIA À FAMÍLIA.
Os intercâmbios de CURTA DURAÇÃO têm como meta ampliar a conscientização sobre
assuntos internacionais e compreensão mundial expondo o jovem estudante a uma cultura
estrangeira.
Os programas mais comuns duram de 4 a 8 semanas e são realizadas durante o período de
férias escolares do jovem. Dependendo do país que o recebe, o jovem poderá frequentar a
escola (se coincidir com período letivo do país anfitrião) e será recebido por um clube e,
geralmente, hospedado por uma única família, da qual o jovem de contrapartida virá para
nosso distrito.
Este programa está aberto a jovens qualificados de 15 a 19 anos, filhos ou não de rotarianos,
apresentados por um Rotary Club CERTIFICADO do Distrito e que tenha conhecimento da
língua inglesa (no mínimo nível intermediário) ou da língua do país para qual deseja viajar.
O processo de seleção para selecionar intercambistas de CURTA DURAÇÃO dar-se-á através
das seguintes etapas:
1. Envio do Application Form.
a. Application Form disponível para download no site do distrito.
b. O documento deve estar completo, incluindo as assinaturas solicitadas e ser
enviado dentro do prazo estipulado. Para o envio, deverá estar digitalizado,
em formato “pdf” e em único arquivo. O original deverá ser entregue na data
da prova, juntamente com uma foto colorida 5x7 e comprovante de depósito
da taxa de inscrição inicial ($100 dólares rotários).
c. Período de inscrição: Aberto o ano todo

d.

Enviando o AF preenchido e assinado para:
Step2018@gmail.com e
roseanne.s.fontana@hotmail.com e
marciducat@hotmail.com

2. Entrevista

a. O objetivo da entrevista é verificar se o candidato atende todos os requisitos
estipulados, bem como quanto a disponibilidade e aptidão para bem
representar nosso país e nosso distrito.

3. Prova Objetiva
a. O conteúdo será sobre Conhecimentos Rotários e Inglês. 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.
b. Data da prova: 08/12/2018 às 09:00h na FUR na Rua Adyr Guimarães, 288 Ahú
Curitiba Pr. Candidatos do litoral ou campos gerais que não puderem vir até
Curitiba, solicitar agendamento de prova via videoconferência, enviando email
para step4730@gmail.com
As vagas para intercâmbio de CURTA DURAÇÃO FAMÍLIA A FAMÍLIA surgirão durante o ano
rotário e terão validade neste processo de seleção.
As vagas serão preenchidas, levando-se em consideração a classificação dos candidatos e
adequação com o jovem do distrito parceiro. A aceitação do emparceiramento depende
também da aceitação do Distrito parceiro do outro país.
Para inscrever-se e participar deste intercâmbio há uma taxa de inscrição destinada a cobrir as
despesas administrativas do programa. Esta taxa é dividida em taxa inicial de inscrição que
tem por principal objetivo cobrir os custos do processo de seleção e não será devolvida e taxa
de confirmação, que deverá ser paga quando o candidato for aprovado e confirmar o
emparceiramento, sendo que após o emparceiramento não haverá devolução em caso de
desistência.
Custos e taxas:
•

Taxa de inscrição D.4730: $ 300,00 (trezentos dólares rotários).
o Dólar rotário: verificar o valor no dia do pagamento no site do distrito
www.rotary4730.org.br.
o Despesas com passaporte e visto, passagem de ida e volta por via aérea.
o Seguro de vida e saúde para o período e que esteja adequado as regras e
coberturas mínimas estipuladas por Rotary International.
o Quantia em dinheiro para despesas extras e pessoais.

As taxas de inscrição e confirmação 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

O pagamento das taxas serão parcelados da seguinte forma:
• Taxa Inicial de Inscrição: $ 100,00 (cem dólares rotários) por intercambista. A ser pago
e entregue o comprovante de depósito na data da prova juntamente com o
Aplication Form.

•

Taxa de Confirmação: $ 200,00 (duzentos dólares rotários) por intercambista. A ser
pago quando aprovado pelo distrito anfitrião.

O intercambista selecionado, sua família e o Rotary Club patrocinador 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 o jovem na
participação das atividades rotárias, responsabilizando com 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 possui o perfil para este programa de forma a representar nosso
país e distrito conforme esperado, este poderá ser desclassificado.

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS:
Roseanne Lunardelli Salomon Fontana | Chairperson PIJ - 2018/2020
E-mail: roseanne.s.fontana@hotmail.com
Res.: 41 3042-9632
Cel.: 41 99818-9229

Marci Ducat Ferreira Gonçalves | Coordenadora do Intercâmbio de Curta Duracão
E-mail: marciducat@hotmail.com
Cel.: 41 999891381

