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INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Prezado Candidato, 

 

Para a realização da inscrição, siga os seguintes passos: 

 
1) Entre em contato com um Rotary Club da sua cidade, procure pelo 

oficial de intercâmbio e manifeste sua intenção de participar do 

Programa de Intercambio de Novas Gerações e apresente o 

Formulário de Inscrição. 

 
2) Solicite a aprovação do Rotary Club. 

Confira a relação de clubes certificados 

 
3) Você passará pelo processo de avaliação do Rotary Club, antes de 

ter sua Inscrição Preliminar Aprovada. Este processo de avaliação é 

especifico de cada Rotary Club. 

 
4) Após a Aprovação e assinaturas pelo Rotary Club, baixe e preencha 

os seguintes arquivos: 

a) Application Form-Novas Gerações, 

b) Contrato do Programa NGSE, 

c) Termo de Compromisso do Rotary Club Anfitrião - Novas 
Gerações, 

d) Termo de compromisso de Família Anfitriã, 

e) Informativo de regras e condições, 

f) Faça o pagamento da Taxa de Inscrição no valor de u$s 250,00 

dólares (duzentos cinquenta dólares) ao cambio comercial na 

conta BANCO DO BRASIL – Agência: 3507-6 – C/C: 67.482-6 – 

Titular: Associação de Intercâmbio de Jovens-D.4490 – CNPJ 

20.039.891/0001-05, 

g) Anexe o comprovante de pagamento da taxa de inscrição do 

programa. 

Todos os arquivos estão disponíveis no site: 

http://ww.ryed4490.com.br 

http://www.ryed4490.com.br/
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Todos os Application’s devem estar com uma carta de Envio de 

Reconhecimento de Patrocínio de um Rotary Club, indicando o 

candidato apto a participar de um intercambio. Essa carta deve 

contar com as assinaturas do Presidente do Clube e oficial de 

intercâmbio do Clube. 
 

Junto com o Application, deverá ser enviada uma carta da Família 

do candidato e do Clube oferecendo o anfitrionamento em 
igualdade de condições por até 12 semanas, comprometendo- se a 

anfitrionar o estudante de contrapartida, sem restrições, de raça, 

credo e sexo, e buscá-lo e levá-lo no aeroporto indicado. Na 

Mesma carta a Família e o Clube irão ofertar ao Jovem que irá 

receber as suas condições de anfitrionamento e opções para 

práticas profissionalizantes (estágio) durante o período que for de 

interesse do candidato. 
 

Ainda em anexo ao Application o candidato deverá apresentar uma 
pequena carta dizendo o que o motivou a participar do Programa 

de Intercâmbio de Novas Gerações. 
 

De posse dessas informações, vamos transcreve ̂-la no cadastro de 

nosso distrito, e divulgá-las aos distritos parceiros. 
 

Portanto os Applications que chegarem com todas as informações 

acima terão seus dados lançados no cadastro do Distrito. 
 

Após o aviso de chegada ou inscrição no site de novo candidato, a 

divulgar a ficha do nosso candidato e de nosso Programa aos 

Distritos parceiros na região de interesse do candidato. 
 

Digitalize os documentos: no formato PDF e envie ao Oficial de 

intercâmbio do Rotary Club Patrocinador. 

 
5)  O Oficial de intercambio do Rotary Club deve enviar uma cópia para 

a Comissão Distrital, no e-mail: sulicorp@yahoo.com.br 

 

Atenção. Você necessitará de avaliação médica, avaliação 
odontológica e atestado de vacinação; preenchidos em inglês, os quais 

demandarão tempo. 

 
6) Tire uma cópia do Passaporte do Candidato, das páginas onde 

aparecem a fotografia e o número do passaporte. 

 
7) Providencie uma cópia em inglês, de seu histórico escolar, relativa 

ao ultimo ano cursado. 

http://www.ryed4490.com.br/
mailto:sulicorp@yahoo.com.br
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8) Junte os documentos originais e cópias e entregue para o oficial de 

intercambio do Rotary Club Patrocinador. 

 
9) A Seguir, o oficial de intercambio deve enviar os documentos originais 

e cópias dos documentos via correio para: 

 

David Lima Gomes 

Av. Gal. Artur Carvalho, nº 35 

Bairro: Turu-Miritiua 

São Luis- Maranhão – CEP 65066-320 
 

OBSERVAÇÕES: 

 

Candidatos que não pagarem a taxa de inscrição, ou não entregarem os 

documentos: 

 Formulário de Inscrição (Application Form-Novas Gerações), 

 Contrato do Programa de Novas Gerações, 

 Termo de Compromisso do Rotary Club Anfitrião, 

 Termo de Compromisso da Família Anfitriã, 

 CV em Inglês 

 Carta de apresentação em Inglês 

 Cópia do Passaporte, 

 Histórico escolar em inglês, 

 Certificados de vacina solicitados pelo distrito anfitrião, 

 Informativo de regras e condições de intercambio assinado. 

 
Não terão suas inscrições confirmadas. 

 
PRAZOS PARA INSCRIÇÃO 

- Não há prazo pré-estabelecido, mas a Comissão necessita de pelo 
menos 6 meses para contatos. Considerando que o intercâmbio se 

fará nas férias escolares de julho/agosto ou 

dezembro/janeiro/fevereiro. Portanto, a inscrição será válida para 

dois períodos de férias seguintes à inscrição. 

- O distrito 4490 não se responsabiliza pelo êxito na 

confirmação da escolha do destino solicitado, comprometendo-

se apenas de informar a disponibilidade de vagas que 

surgirem junto aos distritos parceiros. 

 
- Dúvidas deverão ser esclarecidas com o Oficial de intercambio de 

Rotary Club. 

http://www.ryed4490.com.br/
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- As etapas do processo de classificação são: 

 
1- Inscrição no clube, 
2- Envio da documentação para a comissão, 

3- Você será submetido a uma avaliação; Essa avaliação será feita através de 
entrevista com o candidato e os pais se for necessário, analise do 
conhecimento da língua inglesa ou da língua local do pais escolhido, 
análise do histórico escolar e conhecimento básico sobre o Rotary e o 
Distrito 4490. 

4- Aprovado pela comissão, envio das applications para os distritos 
parceiros. 

 

 
- A ausência do jovem ou dos pais, sem justificativa prévia por escrito 

à Comissão Distrital, acarretará em desclassificação do jovem. 

- Não serão aceitas inscrições que não forem feitas pelos clubes. 

- Não serão aceitas inscrições feitas diretamente pelas famílias ou pelos 

candidatos. 

- Não serão aceitas inscrições feitas por clubes não certificados. 

 
 
 
 

 
Boa Sorte! 

Comissão Distrital de Intercâmbio de Novas Gerações. 

Distrito 4490 

http://www.ryed4490.com.br/

