
FICHA DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE INTERCÂMBIO DE JOVENS

Candidato ao Intercâmbio Data: ____/____/____

Nome

Data de Nascimento           /        /         Sexo:        Masculino (      )     Feminino (     )
Filiação Pai:

Mãe:
Endereço

Rua
Nº Complemento: 
Bairro
Cep Cidade:                                                                         Estado:
Contatos

Nome
Fones
E-mail

Situação escolar

Escola
Rua
Nº Complemento: 
Bairro
Cep Cidade                                                                        Estado:
Fones
E-mail
Série/Ano atual de Estudo

Duração Intercâmbio pretendida:   (      )Curto: 02 meses       (          ) Longo: 10 a 12 meses

Preferência de Destino:

___________________________________________________________________________

RECIBO

Recebi de: __________________________________________________

Rua ........................, nº ......... – bairro.............– cidade  – MG  - CEP.....................
Fone: (.... ) ...............................

e-mail:........................................................

ROTARY CLUB DE ___________________
DISTRITO 4560 – Nº RI _____
Fundado em: ___/___/_____



A  quantia  supra  de  U$S  200,00  (duzentos  dólares)  referentes  à  inscrição  prévia  no
Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary International.

________________________, ....../......../..........

Tesoureiro do Clube

Importante:

 O estudante deve ter bom aproveitamento escolar;
 A estada no exterior exige freqüência à escola, e comparecimento, no mínimo, a 01

(uma) reunião mensal em Club de Rotary da cidade de sua família hospedeira;

 A família do estudante se compromete a receber estudantes no período de permanên-
cia de seu filho no exterior, “fazer pelo intercambista o que faria para seu filho(a)” e  pa-
gar  mesada mensal de U$ 100,00, através do Clube;

 Essa inscrição não garante a vaga do estudante, é necessário o preenchimento do “Ap-
plication” e realização de testes de conhecimentos gerais, inglês, noções sobre o Ro-
tary International e entrevista com o estudante e sua família.

Rua ........................, nº ......... – bairro.............– cidade  – MG  - CEP.....................
Fone: (.... ) ...............................

e-mail:........................................................

ROTARY CLUB DE ___________________
DISTRITO 4560 – Nº RI _____
Fundado em: ___/___/_____
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