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NORMAS PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO 
INTERCÂMBIO DE JOVENS 2017-2018 DO DISTRITO 4651  

 
O Governador do Distrito 4651 de Rotary International Carlos Fernandes de 
Alcântara Junior,  a Presidente da Comissão Distrital de Programas, Governadora 
2005-2006 Marilene Vargas Souto e o Coordenador da Subcomissão de Intercâmbio 
de Jovens, companheiro JOÃO GALDINO DOS SANTOS , no uso de suas atribuições 
e em consonância com o Edital de Seleção do Intercâmbio de Jovens do Ano Rotary 
2017-2018 do Distrito 4651, tornam público as NORMAS PARA O PROCESSO DE 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO INTERCÂMBIO DE JOVENS , para o Ano Rotary 
2017-2018. 
 
 
1.0 - OBJETIVOS. 
 
1.1 - Dar conhecimento aos Rotary Clubes do Distrito 4651, aos candidatos e a todos 
os interessados, das normas que irão regulamentar o Processo de Seleção do 
Programa de Intercâmbio de Jovens, no Ano Rotary 2017-2018.  
 
1.2 - Definir os critérios de avaliação e classificação que serão empregados no 
Processo de Seleção do Programa de Intercâmbio de Jovens, neste Ano Rotary.  
 
2.0 – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - “APPLICATION FORM”.  
 
2.1 - Todo candidato ao Programa de Intercâmbio de Rotary International deverá 
preencher corretamente o “ApplicationForm” , no formato digital em PDF , e anexar 
todos os documentos exigidos pela Subcomissão Distrital, em consonância com as 
diretrizes de Rotary International, bem como dos requisitos exigidos pelos Distritos 
Rotários anfitriões. 
 
2.2 - O Candidato deverá preencher digitalmente o Application em 03(três) vias , em 
Inglês . Não serão aceitos formulários preenchidos manualmen te. 
 
2.3 - As dimensões da cópia do Application e das páginas digitadas em PDF deverão 
ser as mesmas do original, no tamanho A4. O Application pode ser baixado via internet, 
no site do Rotary, conforme endereço abaixo:  
 
www.rotary.org.br 
No blog do YEP D. 4651: 
https://intercambiorotary4651.wordpress.com/downloads/documentos-para-candidatos/ 
Ou ainda poderá ser solicitado junto ao Comitê de Intercâmbio de Jovens pelo e-mail: 
yepdistrito4651@gmail.com. 
 
2.4 - Todas as fotos devem ser coloridas, sorrindo  (mesmo que esteja usando 
aparelho) e no tamanho especificado. Uma via original, a outra pode ser cópia colorida.  
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2.5 - O “Application Form”deve ser completamente preenchi do, inclusive as 
vacinas e datas no exame médico. Os formulários inc ompletos não serão aceitos 
e, portanto devolvidos. 
 
2.6 - O candidato deverá encaminhar juntamente com o “Application Form”: 
 

a) Histórico Escolar em português e também traduzido para o inglês, desde a 5ª 
série até o último semestre do ano que está cursando (Original e 01 cópia 
simples).  
 

Nota:  Caso o candidato desejar validar seu curso no Exterior e o Distrito Anfitrião o 
exigir, deverá ser posteriormente providenciada, pelo mesmo, a tradução dos 
Históricos para o Inglês com Tradutor Juramentado. 

 
Importante: O Programa de Intercâmbio de Jovens não tem qualquer responsabilidade 
quanto à validação no Brasil dos créditos escolares emitidos no exterior.  

 
b) Duas cópias da 1ª e 2ª páginas do passaporte válido (com identificação do 

candidato). Não serão aceitos os “Application Form” sem estas cópias. 
 

c) Duas cópias da Certidão de Antecedentes Criminais para Fins Civis dos pais 
do Candidato e da família reserva e de todos as pessoas residentes com 
ambas as famílias que sejam maiores e 18 anos. 

 
d) Ata de Fundação do Rotary Club padrinho (autenticada), mais uma cópia 

simples; 
 

e) Duas cópias atualizadas do CNPJ do Rotary Club padrinho; 
 

f) Formulário da família reserva devidamente preenchido e assinado ; 
 

g) Formulário de entrevista no Clube de origem, devidamente preenchido e 
assinado; 

 
h) Declaração de responsabilidade de vaga na escola; 

 
i)     Declaração Juramentada para Trabalho Voluntário com Jovens, das famílias 

anfitriãs e reserva, assinados pelos pais ou responsáveis legais, com firma 
reconhecida. 

 
 
2.7 - IMPORTANTE: Não esquecer as assinaturas nos locais correspondentes. 
 
2.8 - O candidato deverá entregar em seu Clube padrinho, até a penúltima reunião do 
mês de julho 2016 ou quando este determinar, o “Application Form”, acompanhado da 
cópia do recibo de depósito correspondente à Parcela de inscrição no valor de USD 
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250,00 (duzentos e cinqüenta dólares rotary),  vigente no mês da Inscrição 
(http://www.rotarybrasil.com.br/dolar.htm), efetuado na seguinte conta: 
 

Programa de Intercâmbio de Jovens do Distrito 4651 
CNPJ: 08.974.308/0001-40 
Banco: Bradesco - 237 Agência: 347 – Estreito 
Conta-corrente: 92555-1. 

 
2.9 - Após a necessária conferência (preenchimento, assinaturas, etc.) o Rotary Clube 
padrinho entregará os documentos ao Comitê de Intercâmbio de Jovens até o dia 30 
de julho de 2016. 
 
2.10 - Não será dado prosseguimento da inscrição até que o “Application Form” seja 
corretamente preenchido. A entrega do “Application Form” deverá ser efetuada até a 
data definida pela Subcomissão Distrital de Intercâmbio de Jovens do Distrito 4651 (30 
de julho de 2016).  
 
2.11 - Nenhum candidato poderá realizar as entrevistas e provas de seleção sem que 
esta etapa do processo esteja cumprida. 
 
2.12 – Demais orientações relativas ao Application estão contempladas no próprio 
“Application Form” , reservando-se o direito à Subcomissão Distrital do Programa de 
Intercâmbio de Jovens a emissão de orientações complementares, caso necessário. 
 
3.0 - O PROCESSO DE SELEÇÃO.  
 
O Processo de Seleção para o Programa de Intercâmbio de Jovens do Distrito 4651 
terá três fases, a saber:  
 
1a. Fase - Indicação dos Candidatos.  
 
Desenvolvida pelo Rotary Club certificado pelo Programa de Intercâmbio de Jovens do 
Distrito 4651, para o Ano Rotary 2017-2018, e terá as seguintes etapas:  
 

• Indicação do candidato; 
 
• Entrevistas no Clube com cada candidato, sua família e famílias reserva;  
 
• Identificação e seleção das Famílias Anfitriãs que irão receber 

intercambistas estrangeiros; 
 
• Entrevistas pelos Clubes com as Famílias Anfitriãs e famílias reserva nas 

residências, em que receberão intercambistas estrangeiros. 
 

• Preenchimento correto e envio do “Application Form” do Candidato, 
Fichas de Inscrição no Clube e Relatório de Entrevistas com o candidato, 
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família e famílias reserva, para a Subcomissão de Intercâmbio de Jovens, 
até o dia 30 de julho de 2016. 

 
• Apresentação dos candidatos, suas famílias e famílias reserva à 

Subcomissão de Intercâmbio de Jovens do Distrito, para a entrevista. 
 
Observação: 

 
a) Esta fase Inicial deverá ser totalmente conduzida pelo Rotary Club que indicar 

o candidato, o qual será o responsável direto pelo cumprimento das etapas 
acima citadas e deverá fazer também um acompanhamento das famílias 
anfitriãs, proporcionando aos jovens intercambistas o devido apoio, enquanto 
eles estiverem no Brasil sob a responsabilidade do Rotary. 

 
2a. Fase - Entrevista com a Subcomissão de Intercâm bio de Jovens do Distrito.  
 
Nesta fase as famílias, famílias reserva e candidatos serão entrevistados pela 
Subcomissão de Intercâmbio de Jovens do Distrito 4651 e somente passarão para a 
fase de testes se forem aprovados . 
 

a) A data, horário e local para realização das entrevistas serão oportunamente 
divulgados pela Subcomissão de Intercâmbio de Jovens do Distrito 4651. 

 
 
3a. Fase - Testes.  
 
Esta fase será elaborada e desenvolvida pela Subcomissão Distrital de Intercâmbio de 
Jovens e terá as seguintes etapas:  
 

• Organização e aplicação das Provas de Seleção. 
 

 
3.1 - Das Provas.  
 
No processo seletivo do ano rotary 2017-2018, serão aplicadas as seguintes Provas de 
Seleção. 
 

1) Prova escrita de Língua Inglesa. 
2) Prova oral de Língua Inglesa. 
3) Prova escrita sobre Conhecimentos Gerais do Brasil. 
4) Prova escrita sobre o Rotary.  

 
• Para a organização das provas serão constituídas Bancas Examinadoras 

formadas por Professores da Língua Inglesa e professores nomeados pela 
Subcomissão de Intercâmbio de Jovens do Distrito. 
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• Todas as provas escritas serão organizadas com questões de MÚLTIPLA 
ESCOLHA , cada uma com cinco opções de respostas, sendo correta 
apenas uma.  

 
• As Provas Escrita e Oral de Língua Inglesa serão aplicadas por 

Professores especializados, e nelas será avaliada principalmente a 
capacidade do candidato se comunicar nesta língua. Serão avaliadas numa 
escala de zero (0) a dez (10,0) pontos. 

 
• Todas as provas serão realizadas, no mesmo dia, na Grande Florianópolis, 

em local e hora a serem divulgados. A Subcomissão Distrital de Intercâmbio 
de Jovens, com o apoio dos Rotary Clubes escolherá e organizará o local 
para a aplicação das Provas.  

 
• As provas da Língua Inglesa serão elaboradas em nível de ENSINO 

MÉDIO E INTERMEDIÁRIO, considerando os currículos adotados pelos 
diversos cursos de língua em atividade no Estado de Santa Catarina.  

 
• Ao estudar para a prova sobre Conhecimentos Gerais do Brasil e do 

Rotary, os candidatos poderão usar as seguintes FONTES DE 
CONSULTAS: 

• ABC do Rotary; 
• Cartilha Rotária; 
• Site do Distrito 4651 – RI :www.rotarydistrito4651.org.br; 
• Site: www.rotary.org.br; 
• Noções Básicas de Rotary 

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/595pt.pdf; 
• Jornais, revistas com notícias da atualidade; 
• Livros de Geografia e de História do Brasil, em nível médio. 
 

• 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 azul. 

 
 
4.0 - CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO. 
 
A classificação do desempenho dos candidatos será apurada pela Subcomissão 
Distrital de Intercâmbio de Jovens, da seguinte forma: 
 
4.1 - A média final das Provas de Conhecimentos. 

• A média final do candidato nas provas de conhecimentos será a média 
ponderada, obtida a partir das notas com respectivos pesos, das quatro 
provas realizadas, considerando-se até os centésimos.  
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• O Peso de cada prova será o seguinte: 

 
Prova escrita de Inglês = Peso 1 (um)  
Prova oral de Inglês = Peso 2 (dois)  
Prova escrita sobre Conhecimentos Gerais do Brasil = Peso 3 (três) 
Prova escrita sobre o Rotary = Peso 4 (quatro)  

 
• A Média Ponderada das Provas do Candidato será composta através da 

seguinte fórmula: 
 

MP = NPEI x Peso + NPOI x Peso + NPCGB x Peso + NPROT x Peso 
          -------------------------------------------------------------------------------------- 
                                       Somatório dos Pesos 
 
   Legenda :   

MP         = Média Ponderada 
NPEI      = Nota da Prova escrita de Inglês 
NPOI      = Nota da Prova oral de Inglês 
NPCGB= Nota da Prova escrita sobre conhecimentos gerais do 

Brasil 
NPROT= Nota da Prova escrita sobre Rotary. 

 
EXEMPLO:  O candidato PAULO obteve as seguintes notas: 
Prova escrita de Inglês: Nota = 9,00  
Prova oral de Inglês: Nota = 7,50  
Prova escrita sobre Conhecimentos Gerais do Brasil: Nota= 8,50 
Prova escrita sobre o Rotary: Nota = 8,00 
 
MP = 9,00 x 1 + 7,50 x 2 + 8,50 x 3 + 8,00 x 4=  8,15 
         --------------------------------------------------------- 
                  1 + 2 + 3 + 4 =       10 
 
A Média Ponderada final obtida pelo candidato PAULO  nas provas de 
conhecimentos, resultou (nesse exemplo) em 8,15. 

 
 
4.2 - A Classificação final dos candidatos.  
 

A classificação final dos candidatos será realizada da seguinte forma:  
 
• Terminado o processo, será feita a CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS 

CANDIDATOS , com as suas NOTAS FINAIS  em ordem numérica 
decrescente.  
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• Caso exista empate na NOTA FINAL  entre dois ou mais candidatos, serão 
usados os seguintes parâmetros para fazer o desempate, obedecendo às 
prioridades abaixo:  

 
Primeiro : Candidato com maior idade.  
Segundo : Candidato que obteve a maior nota na Prova sobre o Rotary. 
Terceiro : Candidato que obteve a maior nota na Prova conhecimentos Gerais sobre o 
Brasil. 
Quarto    : Candidato que obteve a maior nota na Prova Oral de Inglês. 

 
 

4.3 – Média Mínima para Aprovação: 
 
Estarão aptos a participar do Programa de Intercâmbio de Jovens ano 2017-18 os 
candidatos que obtiverem NOTA FINAL Mínima  de 5,0 (cinco pontos). 
 
 
5.0 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL AOS CANDIDATOS.  
 
5.1 - A divulgação dos resultados das provas  e a relação dos países 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. 
 
 
5.2 - Após a divulgação do resultado final, os candidatos e seus responsáveis serão 
chamados para confirmar o País/Distrito  onde realizarão o INTERCÂMBIO, de acordo 
com as vagas emparceiradas com os Distritos no exterior.  
 
5.3. - A sequência da chamada será feita em ordem decrescente, considerando a 
NOTA FINAL  obtida pelo candidato, conforme descrito a seguir:  

 
 

• Na primeira etapa da escolha de vagas, caso o candidato não opte por 
nenhuma vaga disponível, será preservada a sua colocação na ordem de 
escolha da segunda etapa. 
 

• Na segunda etapa, caso o candidato não optar por nenhuma vaga 
disponível em sua vez de fazer a escolha, estará desclassificado do 
processo de seleção e não poderá voltar a candidatar-se ao Programa de 
Intercâmbio de Jovens pelo Distrito 4651. 
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• No momento da escolha, não havendo vagas suficientes para todos os 
candidatos aprovados, os que não forem contemplados formarão uma Lista 
de Candidatos Aprovados Excedentes. No caso de surgirem novas vagas 
emparceiradas, os candidatos nominados nesta lista terão a possibilidade 
de optarem por elas conforme as Notas Finais já definidas  e os mesmos 
critérios  estabelecidos no item 5.0. 

 
 
6.0 - DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 
Cópias destas NORMAS serão entregues pelos Rotary Clubes Certificados aos 
responsáveis pelos candidatos quando eles entregarem toda a documentação e 
confirmarem as inscrições dos candidatos, assinando o protocolo de recebimento 
destas Normas.  
 
Os casos omissos serão resolvidos pelo Governador do Distrito 4651, ouvida a 
Comissão Distrital de Programas e a Subcomissão de Intercâmbio de Jovens.  
 
7.0 - VIGÊNCIA DAS NORMAS. 
 
O presente documento terá vigência para o programa de Intercâmbio de Jovens do 
Distrito 4651 ano 2017-18. 
 

 
Florianópolis, SC, 20 de maio de 2016. 

 
 

João Galdino dos 
Santos 

Coordenador da Subcomissão 
de Intercâmbio de Jovens 

Marilene Vargas Souto  
Presidente da Comissão de 

Programas 

Carlos Fernandes 
Alcântara Júnior  

Governador do Distrito 4651 
2015-2016 

 
 

De Acordo 
 
 

Sônia Maria DzisGiacomini  
Governador Eleito do Distrito 4651 

2016-2017 

José Alberto Noldin  
Governador Indicado Distrito 4651 

2017-2018 
 

 
 
 


