PROCESSO SELETIVO 2017-2018
(viagem agosto/2018)
Quem pode se inscrever?
Longa duração (duração de dois semestres escolares): jovens estudantes do
ensino médio que terão entre 15 e 17 anos e 5 meses em julho/2018.
Curta duração (intercâmbio de férias de 4 – 8 semanas): jovens que terão entre
15 e 19 anos na data da viagem.
Para se inscrever no processo seletivo 2017 o jovem e/ou responsável
assumem:


Todos os gastos com as taxas do Rotary, despesa com passagem aérea,
seguro saúde e gastos extras do jovem intercâmbista no exterior.



Frequentar o clube Rotary padrinho em suas reuniões e eventos



Frequentar o Clube Rotary anfitrião em seu país de destino.



Seguir as regras do programa e ser um ótimo embaixador, representando o
Rotary e o Brasil.



A família do jovem assume o compromisso de hospedar em sua casa um
jovem intercâmbista por 3 - 4 meses, providenciando escola (geralmente a
escola onde seu filho estuda), uniforme, material escolar, alimentação e
transporte (para as aulas e compromissos do jovem com o Rotary clube)
durante toda a sua estada no programa de jovens do Rotary (assim como será
oferecido ao seu filho no exterior).
Indicar três outras famílias hospedeiras que deverão juntamente com a sua
família participar de treinamentos obrigatórios oferecidos pela associação de
intercâmbio.





O jovem e/ou família assumem a hospedagem e alimentação de um jovem
estrangeiro durante sua estadia no Brasil.
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Inscrições até: 20h00 do dia 24 de março de 2017, sexta-feira.
Data da prova: 01 de Abril de 2017, sábado.
Local: Casa da Amizade – Taubaté
Avenida da Saudade, 81
Centro – Taubaté

Horário:
14:30 – coffee break
14:30 Lista de presença
15:00 – Abertura e apresentação sobre o programa
15:30 – Início das provas
Previsão de término - 19h30
Resultado: 16 de maio de 2017, terça-feira.
Escolha de vaga: janeiro de 2018.
Número de vagas atuais (ano rotário 2017-2018): 20 vagas
Distribuídas entre os países parceiros: Alemanha, Áustria, República
Tcheca/Eslováquia, França, Canadá, Estados Unidos, México, Taiwan, Índia,
Romênia.
(sujeito a alteração).
Orientações Gerais:
No processo seletivo 2017 serão aplicadas as seguintes provas:
1. Prova escrita de português;
2. Prova escrita sobre conhecimentos gerais
3. Prova escrita sobre o Rotary;
4. Prova escrita de inglês;
5. Prova oral de inglês;
6. Redação.
Todas as provas escritas (com exceção da redação) serão organizadas com
questões de múltipla escolha, sendo que cada questão terá apenas uma
resposta correta;
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As provas escritas e orais serão avaliadas numa escala de zero (o) a
dez (10) pontos;
A prova oral de inglês será aplicada por professores, e nela avaliada
principalmente a capacidade de comunicação do candidato;
As provas de língua inglesa serão elaboradas em nível intermediário;

Os pais farão também uma prova sobre:
 O guia para as famílias anfitriãs;
 Rotary.
Além das provas, os pais e candidatos passarão por uma entrevista com
uma bancada de Rotarianos e convidados.
Ao estudar para a prova sobre conhecimentos gerais e do Rotary, os
candidatos poderão usar as seguintes fontes de consultas:





ABC do Rotary;
Manual do Intercâmbista;
Guia para as famílias anfitriãs;
Jornais, revistas e internet.

Não serão permitidas, durante a realização das provas, consultas a quaisquer
materiais e nem a utilização de aparelhos eletrônicos, inclusive telefones
celulares. Os candidatos deverão portar apenas documento de identidade e
caneta.
Média mínima para classificação:
Estarão aptos a participar do Programa de Intercâmbio de Jovens 2017-2018
(viagem agosto/2018) os candidatos que obtiverem média final mínima de 5,0
(cinco pontos).
Caso exista empate na média final entre dois ou mais candidatos, serão
usados os seguintes parâmetros:

1º: candidato com maior idade;
3º: candidato que obteve a maior nota na prova oral de inglês;
2º: candidato que obteve a maior nota na prova sobre o Rotary.
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Após a divulgação da classificação serão divulgados documentos e
prazos para que estes sejam entregues completamente
preenchidos segundo orientações, o jovem que não cumprir o
prazo de entrega pode ter sua classificação alterada.

Em caso de dúvida entrar em contato com a Associação de Intercâmbio de
Jovens.
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