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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

(Não preencher a mão)

CANDIDATO

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATO - NGSE 

INFORMAÇÕES PESSOAIS (ANEXO 01-NGSE)

1- DADOS PESSOAIS:

Nome:

Data e Local de  

Nascimento: RG:  CPF:  

Endereço:

Bairro:  CEP: Cidade:

Telefones residencial  Celular:

E- mail facebook:

Mora sozinho (a) ou com seus pais:  

Nome do pai:

RG:  CPF: Profissão:

Telefones: E-mail:

facebook: 

Nome da mãe:

CPF:  Profissão:  Telefones:

Email: facebook:

Situação de seus pais: Casados Separados : se separados mora com: Pai   Mãe  

2- INFORMAÇÕES ROTÁRIA

Rotary Club Patrocinador 

Tem rotariano na família? SIM  NÃO   

Caso afirmativo, indique quem e qual Clube é associado:

O candidato faz parte ou já  fez do Interact,  Rotaract, ou já esteve envolvido com atividade

rotárias como RYLA, Intercâmbio de Jovens, etc.? Se afirmativo, informar os detalhes.

         

Cole sua
foto 3x4

aqui

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


Participou de algum tipo de seleção no Clube para ser indicado?

        

3. DADOS ESCOLARES/ PROFISSIONAIS:

Faculdade:  Curso: 

Ano de ingresso: . Qual ano ou período cursa atualmente? . Quando está

prevista  a  conclusão  ou  quando  concluiu  o  curso?  .  Pretende  realizar  alguma

Especialização dentro do seu curso ou já realizou?  SIM  NÃO Qual?

 

Tem algum     curso     complementar?

Está fazendo estágio ou já fez? Onde? 

Se já trabalha, qual a sua ocupação? 

Qual é o seu conhecimento em línguas estrangeiras?

Inglês?  Básico   Intermediário  Fluente  Avançado

Outro idioma  Básico    Médio   Fluente    Avançado 

Outro idioma   Básico  Médio    Fluente   Avançado

4.INTERESSES/ PASSATEMPO

Você participa em atividades extracurriculares, projetos, equipes esportivas e ou programas com

atividades de responsabilidade social, tais como: grupos de Jovens ligados a igrejas ou entidades

filantrópicas,  Rotaract,  Bandeirantes  ou  Movimento  Escoteiro,  ação  voluntária  em atividades

organizadas  por  entidades  comunitárias  legalmente  instituídas  ou  organizações  não

governamentais? Descrevaa(s) atividades desenvolvidas:

          

Qual (is) atividade (s) se dedica no seu tempo livre?  

Pratica algum esporte? Qual (is)? 



Já viajou para o exterior? (Local, ano, período de tempo, razão da viagem...)

          

5. SOBRE O INTERCÂMBIO

Citar  em  qual(is)  país(es)  você  pretende  realizar  o  intercâmbio,  listando  por  ordem  de

preferência (até 5 países):

          

Em qual o período do ano você pretende realizar este intercâmbio (meses)?
         

Qual sua disponibilidade de tempo para realização do Intercâmbio? (Dias, semanas)
         

Sua preferência é pela modalidade Individual   de Grupo  ambos  Você pretende ficar

no exterior após o término de Intercâmbio? Sim   Não  Em caso afirmativo, explique:

         

Qual é o motivo de interesse pelo intercâmbio de Novas Gerações? (Assinale  quantas opções
achar necessário)

 Cultural Lazer Vocacional   Aperfeiçoamento do idioma  outros Citar:

         

O seu interesse é manter contato com: (assinale quantas opções achar necessário)

 Universidade  Empresa Privada   Entidade Pública outros.

Citar:

        



O que você mais gostaria de aprender durante esta experiência profissional?

        

Sabendo que a contrapartida do programa é obrigatória, a sua família está disposta a anfitrionar
algum      intercambista      pelo      mesmo      tempo      que      você      ficar      no      exterior?

  SIM  NÃO 

Comente:

O que você e sua família tem para oferecer em termos de anfitrionamento de um estrangeiro? 

Comente:

Faça uma explanação de suas expectativas e interesse junto a este intercâmbio e por qual razão 
você acha que deve ser selecionado como intercambista no programa NGSE.

        

Seu Rotary Clube patrocinador ou seus familiares tem condições de oferecer um estágio para o

jovem estrangeiro que vem em contrapartida de sua experiência pretendida? 

 SIM NÃO 

Em caso afirmativo, relacione abaixo as empresas ou profissionais disponíveis  (quanto mais

melhor).

        



Os pais ou responsáveis do referido jovem declaram que estão de acordo com a 
participação do seu filho (a), e os pais e o (a) jovem concordam com o que se segue:
a) Que a aceitação da inscrição do candidato não significa que o mesmo participará do

intercâmbio, pois isso depende de sua colocação, em família do país a que se destina.
E esta tarefa é de inteira responsabilidade da Comissão de lá, não cabendo ao Distrito
4490 aqui do Brasil, nenhuma responsabilidade pela não aceitação do candidato pelo
distrito do exterior.

b) O jovem cumprirá a programação elaborada pelo Distrito e Rotary Club do exterior.
c) Que tem ciência das  normas de permanência e de conduta do intercâmbio e são

sabedores que a infração de qualquer uma delas determinará o retorno do estudante
ao Brasil. E sabem que esta decisão cabe exclusivamente à Comissão Distrital em que
se encontra o estudante, não cabendo à Comissão do Distrito 4490, aqui do Brasil,
qualquer possibilidade de interferir na decisão.

d) Cumprirem as regras do Programa de Intercâmbio de Novas Gerações patrocinado
pelo Rotary International, através do Distrito 4490.

e) Comparecerem às reuniões de orientação realizadas anualmente, no máximo de três,
em datas e locais previamente indicadas pela Comissão Distrital (comparecimentos
obrigatórios).

f) Comprarem, com antecedência de pelo menos 30 dias, as passagens aéreas de ida e volta.
g) Efetuarem o pagamento do seguro de assistência médica e de vida nas condições

estabelecidas  pelo  distrito  hospedeiro  ou  pelo  Rotary  International,  bem  como
providenciarem e suportarem as despesas com passaporte, visto e viagens culturais
no  país anfitrião – viagens estas opcionais ou não, a serem informadas
oportunamente.

h) Efetuar pagamento de U$ 500,00 (quinhentos dólares americanos), sendo U$$ 250,00
(duzentos cinquenta dólares americanos) no ato da inscrição não reembolsáveis, e a
segunda parcela no valor de U$$ 250,00 (duzentos cinquenta dólares americanos)
quando for confirmada a vaga pelo Distrito parceiro, importância esta destinada a
cobrir despesas diversas despendidas pela Comissão Distrital. No caso de desistência
do candidato, a qualquer título, não haverá devolução.

i) Receber em sua casa e tratar como membro da família o jovem da contrapartida do
Distrito do exterior por igual período do intercâmbio.



Por  fim,  declaro  estar  ciente  de  que  estarei  sempre  sob  o  patrocínio,  supervisão  e

responsabilidade do Rotary, concordando em respeitar as regras estabelecidas para o Processo

Seletivo e participação no Programa.

Observação: o não cumprimento de qualquer item acima enseja o imediato desligamento
do jovem do programa.

DATA: / /

Presidente atual

RC Patrocinador

_________

___________ Candidato

_______  

_________________

Presidente entrante

RC Patrocinador

____
_____________

Pai (ou responsável)

_________
__________

Mãe (ou responsável)

_______
__________

Oficial de Intercâmbio 
RC Patrocinador
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