
 
 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS  AO INTERCÂMBIO DE 
JOVENS DO ANO ROTARY 2017-2018 DO DISTRITO 4651 

 
 
 

A Subcomissão Distrital do Programa de Intercâmbio Internacional de Jovens 
representada por seu Presidente, João Galdino dos Santos, devidamente 
autorizado pelo Governador do Distrito 4651 de Rotary International, para o 
Ano Rotary 2015-2016, Carlos Fernandes Alcântara Júnior, torna público a 
abertura das inscrições para Seleção de Candidatos ao Programa de 
Intercâmbio de Jovens do Distrito 4651, Ano Rotary 2017-2018 
 
Período das inscrições é: de 20 de maio de 2016 até 30 de julho de 2016. 
 
As inscrições devem ser feitas nos Clubes Certificados do Distrito 4651, para o 
Programa de Intercâmbio 2017-2018, com base nas disposições contidas nas 
Normas para o Processo de Seleção de Candidatos ao Intercâmbio de Jovens 
2017-2018, documento integrante deste Edital de Seleção. 
 
A seleção e divulgação dos resultados das provas e a relação dos países e 
Distritos emparceirados, obedecerá ao seguinte critério: 
 
1) PRIMEIRA ETAPA: Em outubro de 2016, em data, horário e local que serão 

oportunamente divulgados aos inscritos. 
2) SEGUNDA ETAPA: Em março de 2017, em data, horário e local que serão 

oportunamente divulgados aos inscritos. 
 
É obrigatório que os Clubes adotem uma pré-seleção para seus candidatos 
conforme as Normas de Certificação estipuladas pelo Rotary International. 
 
Todas as famílias anfitriãs e famílias reserva deverão assinar para o clube 
patrocinador um termo de concordância e ciência de que conhece todas as 
informações e esclarecimentos sobre a hospedagem de um(a) intercambista e 
de seu compromisso na participação no Programa. 
 
Somente poderão inscrever candidatos ao Programa de Intercâmbio de Jovens 
do Distrito 4651 os Rotary Clubes devidamente certificados e que tenham em 
seu quadro social pelo menos 10 (Dez) Companheiros representativos, 
devidamente regulares no Rotary International e, ainda, de acordo com as 
seguintes condições: 
 



a) Rotary Clubes com no mínimo 10 até 15 Companheiros poderão 
inscrever no Programa até 02 (dois) candidatos ao intercâmbio; 

b) Rotary Clubes com no mínimo 16 até 20 Companheiros poderão 
inscrever no Programa até 03 (três) candidatos ao intercâmbio; 

c) Rotary Clubes com 21 e até 25 Companheiros poderão inscrever no 
Programa até 04 (quatro) candidatos ao intercâmbio; 

d) Rotary Clubes que tiverem mais de 26 Companheiros poderão 
inscrever até 05 (cinco) candidatos ao intercâmbio. 

 
O Rotary Clube deve estar ciente de que, ao indicar um candidato, endossará o 
compromisso com a Subcomissão Distrital do Programa de Intercâmbio de 
Jovens de receber, em contrapartida, o mesmo número de estudantes, caso 
seus candidatos sejam aprovados e, consequentemente, assumindo conforme 
a Certificação todos os encargos, obrigações e responsabilidades inerentes a 
gestão do Programa. 
 
Nenhum Rotary Clube poderá enviar ou receber intercambistas se não possuir 
sua Comissão de Intercâmbio Certificada pelo Distrito 4651, sendo esta a 
responsável, em primeira instância, pelo(s) intercambista(s) que o Clube vier a 
receber do exterior (Inbounds). 
 

 OBJETIVOS DO PROGRAMA: Oferecer aos jovens estudantes a 
oportunidade de conhecer diferentes culturas, costumes, problemas e 
realizações de outros países. O Programa favorece aos estudantes 
amadurecimento, emancipação moral e crescimento pessoal. Tem como 
objetivo torná-los multiplicadores da paz e compreensão mundial. 

 

 PODEM PARTICIPAR DO PROGRAMA: Estudantes da 
comunidade, candidatos nascidos entre 1º de agosto de 1999 e 31 de 
dezembro de 2002 que estejam cursando o Ensino Médio da Educação 
Básica. Deve-se considerar o fato de que alguns Distritos no exterior não 
aceitam intercambistas que já tenham completado ou que venham a completar 
18 anos durante o Intercâmbio. 

 
2.1 – Importante saber que muitos Distritos podem recusar estudantes que já 
tenham concluído o Ensino Médio. 
 

 Fica vedada a participação de ex-intercambistas do Programa 
de Intercâmbio Jovens do Rotary International do Distrito 4651 no processo de 
seleção. Caso o Clube inscreva jovens que já tenham participado do Programa 
de Intercâmbio Jovens do Rotary International na seleção, o mesmo terá sua 
inscrição recusada e o Clube que o indicou estará automaticamente suspenso 
por três anos do Programa. 

 

 Fica vedada a participação de Candidatos que foram 
aprovados no processo seletivo 2016-217, cujas vagas foram confirmadas, 
garantidas e das quais desistiram voluntariamente, uma vez que tal fato 
caracterizou descumprimento do compromisso assumido no processo de 
seleção de que participariam do Programa de Intercâmbio de Jovens, 
independentemente do país que viessem a ser oferecidos. 



 

 Poderá ser efetuada apenas uma inscrição de candidato por 
família, no processo de seleção para a realização do intercâmbio de Jovens. 

 

 Os Testes e entrevistas para seleção serão realizados de acordo 
com as Normas para o Processo de Seleção de Candidatos ao Intercâmbio 
de Jovens – 2017-2018. 
 

 Taxas para participação: Cabe ao candidato ou responsável, 
efetuar o pagamento das seguintes taxas determinadas pela Subcomissão 
Distrital, com os seguintes valores: 
 

 Pagamento da Taxa de Inscrição no valor de USD 250,00 
(duzentos e cinquenta dólares Rotary) http://www.rotarybrasil.com.br/dolar.htm, 
vigente no mês da inscrição.   
 

 Pagamento da Taxa de Confirmação no valor de USD 1.400,00 
(hum mil e quatrocentos dólares Rotary), parcelados em 3 ( três ) etapas, que 
serão cobradas durante o  processo seletivo dos candidatos aprovados, sendo 
que a primeira parcela se dará na Entrevista de Seleção e os demais 
vencimentos serão informados pela Tesouraria do Programa  de Intercâmbio de 
jovens do Distrito 4651. 

 
7.1- A Taxa de Inscrição não será devolvida. 

 
7.2- Da Taxa de Inscrição no Programa, o Comitê de Intercâmbio repassará 
USD 80,00 (Oitenta dólares rotários) ao Rotary Clube Padrinho do Candidato, 
os quais serão repassados após o término do programa de intercâmbio de seu 
candidato. A equivalência do dólar será a mesma adotada pela sua inscrição. 

 
7.3- Durante o processo seletivo, os pagamentos efetuados das Taxas de 
Confirmação não serão devolvidos no caso de desistências, quaisquer que 
sejam os motivos apresentados pelos candidatos e suas famílias. 

 
7.4- Os candidatos aprovados no processo de seleção cujas vagas não 
possam ser confirmadas em tempo hábil para sua participação no Programa, 
terão devolvidos os valores pagos das Taxas de Confirmação.   

 

 CAUÇÃO DE GARANTIA PARA RETORNOS ANTECIPADOS: Os 
candidatos aprovados e confirmados que serão acolhidos pelos Distritos e 
famílias nos países anfitriões, quando do recebimento dos documentos oficiais 
de garantia (Garantee Form), depositarão valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 
numa Conta-Poupança do Programa de Intercâmbio de Jovens do Distrito 
4651. Este valor e seus respectivos rendimentos, serão devolvidos, quando do 
regresso do Outbound que realizou o seu Programa de Intercâmbio, na 
semana seguinte ao seu desembarque no Brasil, exceto no caso de retornos 
antecipados, independentemente dos motivos, sejam eles voluntários, 
involuntários, repatriamentos, etc. quando estes valores serão incorporados ao 
caixa do Programa de Intercâmbio de Jovens do Distrito 4651. 
 

http://www.rotarybrasil.com.br/dolar.htm


  ACEITAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO E PAÍS DE 
INTERCÂMBIO: A inscrição do(a) candidato(a) e sua aprovação nos exames 
de classificação, não garantem sua participação efetiva no Programa de 
Intercâmbio de Jovens, pois ficará o mesmo na dependência de sua aprovação 
final por um Rotary Clube e Distrito no exterior, não cabendo nenhuma 
responsabilidade, neste sentido, ao Distrito 4651 ou ao Rotary Clube 
patrocinador. A escolha do país para fazer o intercâmbio restringe-se aos 
Países/Distritos que a Subcomissão Distrital apresentar. Ressaltamos que, em 
virtude da indisponibilidade de Intercambistas dos Distritos parceiros aceitarem 
sua vinda para o Brasil, poderemos não fechar os acordos com os mesmos, 
inviabilizando as vagas. A oferta de vagas limita-se as condições de parceria 
entre os Distritos. A falta de candidatos interessados em fazer intercâmbio no 
Brasil e a falta de interesse do Distrito parceiro em receber o intercambista 
indicado pelo Brasil faz com que a vaga emparceirada seja suspensa. Após 
respeitar as Normas de Seleção e participação no Programa de intercâmbio, 
estabelecidas pela Comissão de Distrital, cada clube patrocinador, definirá 
critérios próprios de aceitação para indicação do intercambista. 
 

 CASOS OMISSOS 

Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão 
resolvidos pelo Governador do Distrito 4651, ouvida a Comissão Distrital de 
Programas e a Subcomissão Distrital de Intercâmbio de Jovens.  
 

 
 
 
 

Florianópolis, SC, 20 de maio de 2016. 
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Santos 
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Programas 

Carlos Fernandes 
Alcântara Júnior 

Governador do Distrito 4651 
2015-2016 
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Sônia Maria DzisGiacomini 
Governador Eleito do Distrito 4651 

2016-2017 

José Alberto Noldin 

Governador IndicadoDistrito 4651 
2017-2018 
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