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FICHA DE INSCRIÇÃO
(a ficha deverá ser preenchida digitalmente e todas as assinaturas devem ser em
caneta azul, uma via digital completa deve ser enviada para
rotaryyep@intercambiod4600.com.br e uma via original entregue ou enviada por
correio no escritório do intercâmbio – Avenida da Saudade, 81, centro, Taubaté-SP)
O Rotary Club __________________________________ ID - número do Rotary clube ____
vem por meio desta indicar à Comissão Distrital do PIJ (Programa de Intercâmbio de Jovens)
o/a jovem:_________________________________________________ para o intercâmbio de
( ) longa duração

( ) curta duração

Data de nascimento:
WHATSAPP:
Endereço:
Rua:
Nº
Cidade:
CEP:
Telefones para contato:
Res.:

( ) Novas Gerações

RG:
e-mail:

Complemento:
UF:

Com.:

Pai/Responsável:
WHATSAPP:

e-mail:

Mãe/Responsável:
WHATSAPP:

e-mail:

Cel.:

Pais:
Casados ( ) Separados ( )
Neste caso, mora com:
Mãe ( ) Pai ( ) outro responsável legal (
Nome do responsável financeiro (maior de 18 anos):
CPF:
Endereço para emissão dos boletos e entrega de eventuais correspondências:
Os familiares responsáveis pelo/a jovem indicado em conjunto com este Club
Indicador e, o/a próprio jovem, comprometem-se em comum acordo a comparecer às
reuniões de orientação sempre que convocados pela Equipe Distrital e empreender esforços
para que o Programa de relevante importância cultural, moral, ética e pessoal para o/a jovem,
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)
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assim como muito bem sucedido em seu objetivo maior, que é fomentar o respeito entre os
povos e a Construção da Paz Mundial.

Nome do Presidente do clube:
Assinatura do presidente:
Telefone do presidente:
E-mail do presidente:
Nome do oficial de intercâmbio do clube:
Assinatura do oficial de intercâmbio:
Telefone do oficial de intercâmbio:
E-mail do oficial de intercâmbio:
Nome do Conselheiro do clube:
Assinatura do Conselheiro:
Telefone do Conselheiro:
E-mail do Conselheiro:

_______________________

______________________________

Nome

assinatura do candidato

_________________________
Nome

_______________________________
assinatura da mãe (ou responsável)

_________________________
Nome

_______________________________
assinatura do pai (ou responsável)

DATA:
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