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Prezado Candidato,  
 
O Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary é único e vai muito além do aprendizado de idiomas. O nosso objetivo 
principal é identificar jovens, com alto grau de liderança, para oferecer ferramentas visando o aprimoramento de suas 
potencialidades e torná-lo um representante de nosso país, nosso distrito rotário, de sua escola e sua comunidade, 
em um país estrangeiro, como Jovem Embaixador do Rotary. 

Este programa é reconhecido pelo Rotary Internacional (www.rotary.org.br), uma organização formada, há mais de 
cem anos, por pessoas de todos os continentes (cerca de 1,2 milhões de associados), de diversas culturas e áreas de 
atuação, que  prestam serviços voluntariamente em prol de comunidades do mundo inteiro.  

Dentre as prioridades em que o Rotary Internacional atua, a Promoção da Paz e Compreensão Entre as Nações é uma 
delas. O Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary Internacional fomenta este trabalho. A cada ano, cerca de 
8500 jovens deixam seus países de origem para viverem, de forma profunda, em uma nova cultura. Não há melhor 
maneira de aprender a respeitar e compreender outra cultura. 

Nossos jovens intercambistas são hospedados por famílias voluntárias, que assumem essa responsabilidade por 
acreditarem nos ideais do Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary. Estas famílias abrem as portas de suas casas 
e de seus corações para os Jovens Embaixadores do Rotary. Fortes laços costumam ser atados entre os jovens e suas 
novas famílias; elos são criados entre as nações, muitas vezes, permanentemente. 

Assim, como as famílias anfitriãs, todas as pessoas que dedicam seu tempo para fazer este programa acontecer, o 
fazem de forma voluntária. Acreditamos que, através do Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary, estamos 
semeando a formação dos futuros líderes de nosso planeta. Esses jovens intercambistas (líderes que se aprimoram 
com a vivência no exterior), em breve, ocuparão cargos de comando em empresas, industrias e órgãos 
governamentais. Desejamos e trabalhamos para que estes futuros líderes tenham, como parte de sua formação, os 
ideais do Rotary - Dar de Si Antes de Pensar em Si. 

O Distrito 4621 do Rotary Internacional oferece 2 tipos de intercâmbios no exterior: (1) Longa Duração – Um ano 
escolar. (2) Curta Duração – de 2 a 12 semanas  

Este documento refere-se ao Programa de Intercâmbio de Longa Duração, mais especificamente ao Projeto de 
Bolsas de Estudos. Ele consiste de, pelo menos, três anos de engajamento:  inscrição, processo seletivo e treinamento 
(primeiro ano); a experiência internacional, com a vivência no exterior (segundo ano) e o retorno, quando estes jovens 
passam a ajudar no treinamento da nova turma (terceiro ano). 

Todo jovem participante, bolsista ou regular, terá, como suporte, durante todo este período, um Rotary Club 
Patrocinador (aqui no Brasil) e um Rotary Club Anfitrião (no exterior). O Rotary Club, através de seu representante - o 
Oficial de Intercâmbio, irá designar um Conselheiro que irá acompanhar o processo do jovem durante todo o período. 
Tudo isto, coordenado por um Comitê Distrital, responsável pelo desenvolvimento das parcerias internacionais, 
treinamento dos voluntários, das famílias e dos jovens. Portanto, durante todo o período de intercâmbio, o jovem 
será amparado (afetiva e efetivamente) por muitos rotarianos. 

O Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary, pensando em fomentar a Paz e a Compreensão Mundial, atua através 
da reciprocidade, ou seja, para cada jovem brasileiro (outbound) que sai do país, recebemos um jovem estrangeiro 
(inbound) em nosso Distrito 4621. 

http://www.rotary.org.br/


As famílias anfitriãs, que acolhem o jovem estrangeiro, são previamente selecionadas. Somos muito gratos àquelas 
famílias que se voluntariam a hospedar um jovem e mantemos um cadastro permanente aberto para arregimentar 
famílias voluntárias. 

Hospedar um jovem estrangeiro requer empenho pessoal e financeiro. Todas as famílias anfitriãs devem ter uma 
estrutura física e emocional adequada e devem passar por um treinamento antes de acolher um jovem. O resultado 
desta experiência de internacionalização (seja acolhendo um jovem ou vivenciando a experiência do intercâmbio do 
seu filho), é muito gratificante, na qual, dentre inúmeras outras vantagens, amplia-se muito a informação e formação 
cultural.   

A família natural do jovem brasileiro bolsista NÃO PODERÁ SE CANDIDATAR COMO FAMÍLIA ANFITRIÃ durante a 
participação de seu filho/sua filha no intercâmbio, mas estimulamos que toda a família se envolva com os projetos 
rotários, em especial, do Programa de Intercâmbio e, se houver a possibilidade, poderá se candidatar para acolher 
jovens estrangeiros (a depender de aprovação pelo Rotary Club, como ocorre com todas as famílias candidatas), após 
a finalização do processo de intercâmbio de seu filho/sua filha. 

Por ser gerido desta forma - com reciprocidade de hospedagem (um jovem vai e outro vem) e por ser administrado 
por voluntários, o custo de gestão do Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary torna-se bastante acessível. 
Conhecimento, seriedade, confiança, comprometimento e baixo custo, tornam o Programa de Intercâmbio de Jovens 
a preferência para quem procura o melhor. 

O Projeto de Bolsas de Estudos do Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary no Distrito 4621 conta com o 
incentivo de patrocínio de investidores, oferecendo doações financeiras para cobrir o custeio do intercâmbio, com o 
objetivo de proporcionar essa experiência internacional a jovens que não dispõe de recursos financeiros para tal. Esses 
jovens são selecionados e indicados pelos Rotary Clubs do Distrito 4621. 

O Rotary Internacional tem grande preocupação em salvaguardar a segurança e o bem-estar dos jovens que 
participam do programa. Por isto, é imprescindível que jovens, pais naturais (ou tutores legais), famílias anfitriãs, 
rotarianos e voluntários estejam cientes e respeitem as regras do Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary e do 
Distrito 4621 (www.rotary.org.br).  

Participar de um Programa de Intercâmbio é um ato de coragem e demonstração de liderança pessoal. Desejamos 
que este seja o seu caso e que você tenha grande sucesso nesta jornada. 

Caso esteja de acordo com as regras aqui expostas, procure um Oficial de Intercâmbio no Rotary Club próximo de sua 
residência (procure em www.intercambio4621.com) e inscreva-se. 

Boa sorte!! 
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____________________________________________________________________________________________ 
 
I-. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Este Edital dispõe sobre as diretrizes, procedimentos e prazos para jovens interessados em participar 
do Processo Seletivo para obtenção de Bolsa de Estudos do Programa de Intercâmbio de Jovens do 
Rotar no Distrito 4621 no período aproximado de um ano:  agosto/2022 a julho/2023 (1a turma) e, 
eventualmente, para Jan/2023 – Dez/2023 (2a turma).   
As inscrições deverão ser realizadas por e-mail. A Ficha de Inscrição está disponível no site: 
www.intercambio4621.com 
As pré-inscrições serão consideradas válidas quando enviadas eletronicamente, devidamente 
preenchidas e assinadas, acompanhadas do Histórico Escolar dos últimos 3 anos e do comprovante de 
renda familiar, enviados entre as 10:00h do dia 01/Nov/2021 até as 23:59hs do dia 30/Nov/2021 para 
o e-mail d4621adm@gmail.com 
A inscrição válida será computada e um e-mail de retorno será enviado ao jovem estudante inscrito, 
contendo seu Número de Confirmação. Somente participarão do processo seletivo os jovens que 
tiverem recebido seu Número de Confirmação.  
O Distrito 4621 terá duas modalidades de Bolsa de Estudos para esse processo de seleção: 
o BOLSA DE INTERCÂMBIO SEBASTIÃO SANTOS DE OLIVEIRA, para a qual cada Rotary Club do Distrito 

4621 poderá indicar 1 (um) candidato.  O Rotary Club, ao pré-selecionar seus candidatos e 
respectivas famílias, confirma que os entrevistou e recomenda a participação do mesmo no 
Processo Seletivo 2021-2022.  Ao indica-los, o Rotary Club assume a responsabilidade de cumprir e 
fazer cumprir todas as regras do Programa de Intercâmbio, por todos os envolvidos. O Rotary Club, 
ao inscrever um bolsista, se compromete a indicar pelo menos três famílias anfitriãs voluntárias 
para o acolhimento de um jovem estrangeiro (inbound), caso o candidato bolsista seja selecionado. 

o BOLSA DE INTERCÂMBIO BENEMÉRITA é outorgada a partir de um ou mais Rotary Club que se 
compromete pagar, integralmente, o valor da bolsa de intercâmbio, podendo, de livre escolha, 
denomina-la, seja para homenagear um associado ou outra pessoa da escolha do Rotary Club 
Padrinho.  

• Cada Rotary Club Patrocinador do Distrito 4621, poderá indicar até 3 (três) candidatos para a BOLSA DE 
INTERCÂMBIO BENEMÉRITA, que participarão do Processo Seletivo. O Rotary Club, ao pré-selecionar 
seus candidatos e respectivas famílias, confirma que os entrevistou e recomenda a participação no 
Processo 2022-2023. Ao indica-los, o Rotary Club assume a responsabilidade de arcar com todas as 
despesas financeiras do Bolsista selecionado no Intercambio de Jovens do Distrito 4621 e de cumprir e 
fazer cumprir as regras do Programa de Intercâmbio por todos os envolvidos. O Rotary Club, ao 
inscrever um bolsista, se compromete a indicar pelo menos três famílias anfitriãs voluntárias para o 
acolhimento de um jovem estrangeiro (inbound), caso o candidato bolsista seja selecionado. 

• Candidatos ao processo seletivo para Bolsa de Intercâmbio e seus responsáveis legais, ao efetivarem a 
inscrição, concordam com as regras aqui estabelecidas e, ainda, se comprometem a participar de 
orientações e entrevistas extras com psicólogas indicadas pelo Comitê de Intercâmbio de Jovens do 
Distrito 4621. 

• A Concessão de Bolsa de Estudos será integral e limitada apenas a estudantes considerados elegíveis, 
conforme descrito neste EDITAL. 

• Os aportes e recursos financeiros para a Bolsa de Intercâmbio serão administrados pela tesouraria do 
Programa de Intercâmbio de Jovens do Distrito 4621 e contabilizados à parte, de forma a esclarecer 
como foram empregados os recursos. 

 
II. QUEM PODE PARTICIPAR: 
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• Jovens nascidos entre 01 de Janeiro 2005 a 31 de dezembro de 2006.  
• Estar devidamente matriculado e cursando o Ensino Médio - com bom aproveitamento escolar – em 

Escola Pública ou ser beneficiário de 100% de bolsa de estudos em Escola Privada. 
• Ser apresentado por um Rotary Club Patrocinador certificado. (a lista de Rotary Clubs certificados 

encontra-se disponível no site www.intercambio4621.com) 
• Somente jovens moradores da região que engloba o Distrito 4621. 
• O processo de Bolsas de Estudos é aberto para jovens, cuja renda familiar total não ultrapasse 5 salários 

mínimos vigentes, bruto, comprovados através de documento oficial. 
 
 
III. NÃO SÃO ELEGÍVEIS PARA A BOLSA DE INTERCÂMBIO DO DISTRITO 4621: 
• Filhos e Netos de Rotarianos, por consanguinidade ou adoção e filhos e netos de qualquer cidadão que 

tiver deixado de ser rotariano nos dois anos antecedentes à data de inscrição. 
• Jovens que já tenham concluído o Ensino Médio. 
• Jovens inscritos como candidato regular ao Programa de Intercâmbio de Jovens (sem bolsa). 
• Jovens com baixo desempenho escolar ou que não sejam recomendados pela escola. 
• Jovens portadores de qualquer vício, dependência química ou comportamento social inadequado. 
 
 
IV. DEFINIÇÕES: 
 
Candidato: jovem, estudante brasileiro ou estrangeiro com residência permanente no Brasil, inscrito no 
Programa do Intercâmbio de Jovens do Rotary – Distrito 4621, em fase de seleção e capacitação.  
 
Bolsista: jovem, selecionado pelo Programa Intercâmbio de Jovens do Rotary, beneficiário dos recursos 
financeiros básicos para suprir as despesas de sua participação no programa.  
 
Inbound: jovem, estudante estrangeiro, participante do Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary, 
hospedado no Distrito 4621. 
 
Outbound: jovem, selecionado pelo Programa Intercâmbio de Jovens do Rotary, representante do Distrito 
4621, vivendo o intercâmbio no exterior. 
 
Família Anfitriã: família que acolhe em sua casa, voluntariamente, um jovem estrangeiro, participante do 
Programa de Intercâmbio de Jovens, como se fosse seu próprio filho. 
 
Família Patrocinadora ou Família Natural ou Responsáveis Legais: pais biológicos ou tutores legais que 
representam o candidato participante do Programa de Intercâmbio de Jovens. Assumem as 
responsabilidades legais de acordo com este edital e se comprometem a dar apoio integral durante todo o 
processo de intercâmbio do jovem. 
 
Conselheiro: associado ou cônjuge de um associado do Rotary Club. Pessoa de confiança, acostumada a 
lidar com jovens. Responsável por acompanhar as atividades e o processo de intercâmbio do jovem perante 
a família anfitriã, escola, comunidade e Rotary Club. Não pode ser um membro da Família Anfitriã, nem 
Oficial de Intercâmbio ou Presidente do Rotary Club. 
 
Oficial de Intercâmbio: membro associado do Rotary Club que representa o seu clube perante a Comissão 
de Intercâmbio de Jovens do Distrito 4621, preferencialmente por um período de 3 anos. Não pode ser um 
membro da Família Anfitriã e nem ser o conselheiro simultaneamente. 
 
Rotary Club Patrocinador: Responsável por visitar, entrevistar, selecionar, indicar e apoiar as famílias 
patrocinadoras e anfitriãs, assim como o seu candidato (outbound) ao Programa de Intercâmbio de Jovens.  
 
Rotary Club Anfitrião: Responsável por acolher e envolver o jovem estrangeiro (inbound) nas atividades do 
Rotary Club. Deve ser certificado e ter um Oficial de Intercâmbio capacitado, através de treinamento 



oferecido pela Comissão Distrital. Oficial de Intercâmbio e presidente devem orientar todos os associados 
do clube sobre os procedimentos e regras do Programa. Todo rotariano deve estar empenhado em 
salvaguardar os jovens intercambistas e devem estimular a participação destes jovens em projetos rotários 
e colaborar para o enriquecimento cultural e desenvolvimento da liderança dos intercambistas. 
 
Application Form: Formulário usado pelos distritos rotários para a apresentação do candidato no exterior, 
o qual deve ser preenchido em inglês e eletronicamente. É a primeira apresentação do candidato ao 
parceiro no exterior e deve ser elaborado corretamente, com capricho e ser devidamente assinado com 
caneta esferográfica de tinta azul por todos os listados no documento. Deste formulário fazem parte: 
informações pessoais do estudante e sua família, cartas de apresentação (do estudante e da família 
patrocinadora), fotos, declarações do Rotary Club Patrocinador, do Médico, do Dentista e da Escola. O 
correto preenchimento, com todas as assinaturas e carimbos, a qualidade das informações das cartas e a 
entrega dentro do prazo estipulado serão computados na avaliação dos candidatos. 
 
Guarantee Form: Formulário específico, parte do Application Form, a ser preenchido pelos Distritos, Rotary 
Clubs e Famílias Anfitriãs (Tanto do inbound, quanto do outbound). Este documento confirma o aceite do 
candidato no país de destino e auxiliará o jovem a obter o visto de estudante. Deve ser corretamente 
preenchido, assinado por todos envolvidos e carimbado pela escola. 
 
Transcript Grade: Formulário que padroniza o Histórico Escolar, em inglês 
 
V. ESPECIFICAÇÕES: 
 
01 - O Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary de Longa Duração tem como objetivo fomentar a Paz 
e a Compreensão Mundial, oferecendo aos jovens participantes a oportunidade de desenvolver seu espírito 
de liderança. Este é um programa de intercâmbio educacional e cultural que oferece ao outbound a 
possibilidade de viver no exterior, pelo período de um ano escolar. Durante o intercâmbio, o estudante irá 
frequentar a escola regularmente e conviver com até quatro famílias anfitriãs, previamente selecionadas 
pelo Rotary Club anfitrião, o qual será corresponsável por receber e dar o devido apoio ao jovem.  
 
02 - O Distrito 4621 segue as recomendações do Rotary Internacional e está empenhado em zelar pela 
segurança e bem-estar dos jovens que participam do programa, estabelecendo as regras e normas, 
descritas neste Edital e no Termo de Compromisso (acordo formal entre a Família, Candidato, Rotary Club 
e Comissão de Intercâmbio), a serem praticadas por todos os participantes da região que forma o Distrito 
4621. 
 
03 - Por se tratar de programa de intercâmbio, para cada outbound enviado ao exterior, o Distrito 4621 
assume o compromisso de hospedar um inbound nas mesmas condições. Isto requer uma estrutura 
organizada para fazê-lo, incluindo famílias dispostas a hospedá-lo, um Rotary Club disposto a ser o anfitrião, 
além de escola que o jovem possa frequentar.  
 
04 - Como parte do processo, um jovem estrangeiro virá na contrapartida ao Bolsista. A Família Natural do 
Bolsista não poderá hospedar jovens estrangeiros, participantes do Programa de Intercâmbio, durante o 
período que seu filho/ sua filha estiver no exterior. Contudo, poderá indicar outras famílias anfitriãs 
dispostas a hospedar, voluntariamente, o jovem estrangeiro. Todas as famílias anfitriãs voluntárias deverão 
autorizar a realização de visitas e entrevistadas previamente  agendadas pelo Oficial de Intercâmbio e 
deverão ser aprovadas pelo Rotary Club Anfitrião, seguindo as regras do Manual de Intercâmbio 
(www.rotary.org.br).  
 
05 – O Rotary Club Patrocinador será o responsável por selecionar, aprovar e indicar, previamente, no 
mínimo 3 (três) famílias anfitriãs voluntárias para acolher o jovem estrangeiro que virá na contrapartida do 
jovem Bolsista. 
 
06 - É também de responsabilidade do Rotary Club Patrocinador a garantia de uma vaga escolar para o 
inbound vindo do exterior. É comum que a Escola cobre tão somente os custos com o material. Se 
eventualmente a Escola exigir também o pagamento de mensalidade, material escolar e uniformes para o 

http://www.rotary.org.br/


inbound, quaisquer destes valores deverão ser informados à Comissão Distrital, que após aprovação, arcará 
com os custos 
 
07 - A classificação do candidato bolsista obedecerá aos mesmos critérios dos candidatos regulares e será 
estabelecida de acordo com o resultado do Processo Seletivo a ser realizado em 13/FEV/2022, durante o 
período das 7:30h as 17h, que compõe as seguintes etapas e respectivos pesos:  

- Entrevista com o Jovem (bilíngue) - 15%  
- Entrevista com a Família Patrocinadora (pais naturais ou responsáveis legais) – 20%  
- Avaliação em Inglês (teste online) – 10%  
- Avaliação de Conhecimentos Gerais (teste online) – 20% 
- Dinâmica de Grupo – 15%  
- Application Form e Transcript Grade – 20%     

 
08 – As etapas de avaliações dos candidatos serão realizadas por uma comissão específica para este fim, 
formada por rotarianos e não rotarianos, ex-participantes do intercâmbio e profissionais habilitados, 
podendo ser presencial ou online. A Classificação Geral dos candidatos obedecerá às proporções 
mencionadas acima. Os candidatos que não atingirem o mínimo de 50% de aproveitamento no Processo 
Seletivo serão desclassificados. Qualquer recurso sobre o resultado do Processo Seletivo deverá ser 
interposto através do e-mail: d4621adm@gmail.com, no prazo máximo de até 2 (dois) dias corridos após a 
divulgação do resultado 
 
09- No processo seletivo serão avaliados as seguintes características do candidato: comprometimento, 
estrutura familiar, pró-atividade, liderança, desenvoltura, sociabilidade, flexibilidade, conhecimentos 
gerais, nível de conhecimento cultural, conhecimento sobre o Rotary Internacional, Distrito 4621, e Rotary 
Clubes como um todo, conhecimento sobre as regras do intercâmbio de jovens (Manual de Intercâmbio – 
www.rotary.org.br), conhecimento do idioma inglês  e desempenho escolar. 
 
10 -  O Application Form, que será o “Cartão de Apresentação” do candidato ao distrito no país de destino, também 
é avaliado. Este documento deve ser elaborado com muita atenção e capricho. As informações devem ser preenchidas 
eletronicamente. O Transcript Grade, que também compõe a pontuação de classificação, é um formulário que 
padroniza o Histórico Escolar, em inglês. Deve ser carimbado e autenticado pelo responsável da escola. Estes 
formulários podem ser encontrados em nosso site  
 
11 -  - O preenchimento do “Application Form” (Formulário de Inscrição) e de todos os documentos adicionais é de 
inteira responsabilidade do outbound e da família patrocinadora.  As orientações de preenchimento informadas no 
próprio documento devem ser corretamente atendidas. Os dados pessoais e familiares devem ser verdadeiros, as 
fotos devem ter contexto adequado e inseridas de forma harmoniosa. O idioma deverá ser o inglês – inclusive nas 
Cartas de Apresentação do estudante e da família. 
Os carimbos e assinaturas (em esferográfica de tinta azul) devem ser originais. O Comitê Distrital do Programa de 
Intercâmbio de Jovens do Distrito 4621 será extremamente rigoroso no exame da documentação e a sua não 
conformidade poderá eliminar o candidato do processo de intercâmbio. 
O seu Oficial de Intercâmbio e o coordenador de sua área, estão aptos a ajuda-lo. 
 
Por se tratar de um documento em inglês, antes de avaliar este documento, o Comitê de Intercâmbio oferece uma 
reunião específica de orientação para sanar as dúvidas sobre o preenchimento dos documentos – verifique a agenda 
informada neste Edital. 
 
12 – O Rotary Club patrocinador deverá pagar a taxa de inscrição da Bolsa Sebastião de Oliveira no valor de 
R$ 600,00 (Seiscentos reais) pelo seu candidato indicado, não sendo permitido repassar essa obrigação para 
o candidato ou seus familiares. Poderá, entretanto, receber doação de terceiros para esse fim. 
 
13 – O Rotary Club patrocinador que tenha o seu candidato aprovado no Processo Seletivo e contemplado 
com a Bolsa de Estudos Benemérita, deverá pagar todas as despesas referentes a mesma, ESTIMADAS em 
US$ 6.450,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA DÓLARES AMERICANOS) Esse valor poderá ser 
pago em uma só vez, até o dia 10 de fevereiro de 2022 ou em até CINCO parcelas iguais de US$ 1.290,00 
(HUM MIL E DUZENTOS E NOVENTA DÓLARES AMERICANOS) a partir do dia 10 de fevereiro de 2022 e assim 
sucessivamente até 10 de junho de 2022 (nesse valor já está incluído o desconto de 50% - cinquenta por 
cento - da Taxa de Administração do Programa, visando estimular a participação de mais clubes nesse 
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projeto.  
 
14 - O valor, acima descrito, cobrirá as despesas de treinamento e capacitação do inbound, atividades 
obrigatórias do inbound junto ao Programa de Intercâmbio, durante sua estadia no Distrito 4621, assim 
como as despesas administrativas da Comissão de Intercâmbio de Jovens. Além destas despesas, esse valor 
ainda cobrirá as despesas de Passagens Aéreas (ida e volta), Seguro Saúde, Matrícula, Mensalidades 
Escolares e uniforme escolar (se ocorrerem), Registro do Inbound na Polícia Federal, Transporte Escolar 
para o Inbound, Fundo de Emergência e despesas obrigatórias que o distrito anfitrião no exterior venha a 
solicitar ao jovem bolsista.  
 
15 – Caberá à Comissão de Intercambio assumir estas responsabilidades, seus riscos e sua administração 
financeira, arcando com todas as despesas do Outbound e do Inbound que vem na contrapartida.  
 
16 - Por se tratar de um documento em inglês, antes do Processo Seletivo, o Comitê de Intercâmbio irá 
oferecer uma reunião específica de orientação para sanar as dúvidas sobre o preenchimento dos 
documentos. Verifique a agenda informada neste Edital. 
 
17 - Os candidatos aprovados para a Bolsa de Estudos deverão, ainda, preparar a documentação necessária 
ao seu intercâmbio – no prazo determinado e informado neste Edital: 

- Cópia do Passaporte (válido até seis meses após a previsão do retorno do intercâmbio). 
- Termo de Compromisso (disponível no site www.intercambio4621.com ou solicitados por e-mail: 

d4621adm@gmail.com 
- Documentos do Rotary Club Patrocinador (Ata de Fundação; Ata de Posse do Conselho Diretor 

2021-2022 e CNPJ) 
 
18 - A divulgação do resultado será informada através dos site: www.intercambio4621.com em 
06/Mar/2022. Serão convocados os primeiros candidatos, de acordo com o número de vagas disponíveis. 
As vagas para os bolsistas obedecerão a ordem de classificação e serão convocados apenas o número de 
candidatos suficiente para preencher as vagas para Bolsas de Estudos disponíveis. Os demais candidatos 
permanecerão em lista de espera e poderão ser convidados a preencher uma vaga, caso ocorra alguma 
desistência dos candidatos inicialmente convocados.  
 
19 – Uma vez aprovado e classificado, o candidato deverá, pessoalmente, informar a sua escolha de país, 
em um evento solene, denominado “Escolha de Destino”, preparado para este fim, conforme Agenda deste 
EDITAL. 
As vagas disponíveis serão ofertadas aos candidatos e a escolha do país de destino deverá obedecer a 
ordem da Classificação Geral. 
 
20- A confirmação do intercâmbio só ocorrerá com o recebimento do Guarantee Form do Distrito Anfitrião. 
A data de início de intercâmbio e duração, que varia de 10 a 12 meses, serão definidas de acordo com as 
regras e as possibilidades de acolhimento no Distrito Anfitrião. 
 
21 - Os pais ou responsáveis legais, candidatos e Oficial de intercâmbio devem, obrigatoriamente, participar 
presencialmente das reuniões de orientação previamente designadas, conforme Agenda informada no site: 
www.intercambio4621.com e descrita aqui: 
 
• 01/NOV/2021 - Abertura das Inscrições para o Processo Seletivo para os Candidatos 2022-2023; 
• 30/NOV/2021 - Encerramento das Inscrições para o Processo Seletivo para os Candidatos 2022-

2023; 
• 05/DEZ/2021 - Oficina de Documentos:  informações sobre o Contrato cc Termo de Compromisso 

dos Programas de Intercâmbio de Jovens do Distrito 4621  e forma de pagamento; orientação para 
o preenchimento do Application Form e Transcript Grade; 

• 12/FEV/2022 - Prazo Final para a Entrega online do Application Form (pdf), Transcript Grade (pdf) 
e Cópia do Passaporte (pdf); 

• 13/FEV/2022 - Processo Seletivo para os Candidatos 2022-2023; 
• 06/MAR/2022 - Divulgação da Classificação Geral dos Candidatos – online; 
• 10/MAR/2022 - Prazo Final para a entrega da Ata de Posse do Conselho Diretor 2021-2022 

(documento físico - cópia autenticada) – para cada um de seus candidatos aprovados; 
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• 10/MAR/2022 - Prazo Final para a Entrega do Contrato cc Termo de Compromisso do Programa de 
Intercâmbio de Jovens do Distrito 4621 para Bolsista assinado e pagamentos; 

• 13/MAR/2022 - Escolha de Destino; 
• 15/MAR/2022 - Prazo Final para os Coordenadores inserirem os dados dos jovens classificados no 

Yeah! 
• 10/ABR/2022 – 1ª Orientação para os Futuros Outbounds; Familiares e Oficiais de Intercâmbio; 
• 15/MAI/2022 – 2ª Orientação para os Futuros Outbounds; TODAS as Famílias Anfitriãs indicadas e 

Oficiais   de Intercâmbio; 
• 19/JUN/20212 – 3ª Orientação para os Futuros Outbounds; Familiares e Oficiais de Intercâmbio; 
• 10/JUL/2022 – 4ª Orientação para os Futuros Outbounds; Familiares e Oficiais de Intercâmbio; 
• AGO/2022 - Embarque 1a turma de Outbounds / Chegada da 1a turma Inbounds; 
• JAN / 2023 - Embarque 2a turma   / Chegada da 2a turma Inbounds; 
• JUN-JUL/23 - Retorno 1a turma  de Outbounds / Embarque da 1a turma de Inbounds; 
• DEZ /23 -  Retorno 2a turma de Outbounds / Embarque da 2a turma de Inbounds.  
 
IMPORTANTE:  A participação e o envolvimento do candidato, seus responsáveis e do representante do 
Rotary Club nestas reuniões são partes inerentes ao processo seletivo. A ausência, sem motivo relevante, 
de quaisquer dos interessados, poderá acarretar no cancelamento do processo de intercâmbio do jovem. 
 
22 - O Programa de Intercâmbio de Jovens requer total comprometimento do candidato, da Família Natural 
e do Rotary Club, antes do embarque (no processo de capacitação), durante a vivência do outbound no 
exterior e após seu retorno. Durante os treinamentos, todos os envolvidos permanecerão em observação. 
O Comitê de Intercâmbio poderá solicitar o encaminhamento a profissionais especializados (psicólogos, 
fonoaudiólogos, etc.) para diagnósticos ou apoio.  Em casos de desvio de comportamento, falta de 
comprometimento ou ainda pela constatação de algum fator que venha colocar em risco a segurança dos 
jovens participantes do intercâmbio (inbound ou outbound), o Comitê de Intercâmbio poderá cancelar o 
processo do candidato.  
 
23 - Todas as famílias anfitriãs indicadas e candidatas a hospedar os inbounds deverão participar da reunião 
de orientação específica para prepará-las para esta hospedagem. A escolha do inbound e o período desta 
hospedagem é atribuição do Programa de Intercâmbio de Jovens do Distrito 4621, não cabendo às famílias 
qualquer interferência neste processo.   
 
24 - Todos os membros maiores de 18 anos das famílias anfitriãs, Oficial de Intercâmbio e Conselheiros 
indicados pelo Rotary Club patrocinador deverão assinar a “Declaração Juramentada para Trabalho 
Voluntário com Jovens”. A todos esses será também solicitada a apresentação de uma Certidão de 
Antecedentes Criminais emitida pela Polícia Federal, requisito determinado pelo Rotary Internacional. 
 
25 - Visitas aos outbounds são proibidas. Visitas para os inbounds durante seu intercâmbio são 
intensamente desestimuladas, pois podem prejudicar a experiência do jovem.  Caso necessárias, somente 
poderão vir a ocorrer no último trimestre do programa (mas, não no último mês) e com a expressa 
autorização do Rotary Club Anfitrião, da escola, da família anfitriã (na época da visita) e com a autorização 
do Comitê Distrital do Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary – Distrito 4621.  
 
26 - O custo total ESTIMADO do programa para o bolsista é US$ 6.450,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS E 
CINQUENTA DÓLARES AMERICANOS - Dólar rotário do mês de Novembro de 2021). Esta estimativa engloba 
, passagens aéreas, seguro-saúde, vistos, vestuários, cartão de apresentação pessoal, participação em 
determinadas reuniões e custos diversos do outbound, assim como os custos escolares, mesadas, taxas de 
registro da Polícia Federal e custos diversos do inbound; Estes custos, e apenas estes custos, serão de 
responsabilidade do Programa de Intercâmbio de Jovens do Distrito 4621 para custear o bolsista em seu 
processo. As demais despesas que por ventura sejam pagas antecipadamente, como o passaporte, poderão 
ser reembolsadas, mediante comprovação de Notas Fiscais.  
Os custos acima não incluem quaisquer gastos pessoais que a família natural queira proporcionar ao 
outbound durante sua participação no programa – (por exemplo: viagens e passeios culturais). Estes custos 
não estão inclusos na Bolsa de Estudos de Intercâmbio. 
 
27 - Alguns distritos exigem que os estudantes paguem pela participação em reuniões de orientação ou 
mesmo que levem fundos para pagar cursos básicos do idioma local (exemplo: dinamarquês).  Somente os 
custos obrigatórios, descritos previamente pelos distritos serão inclusos da Bolsa de Intercâmbio. 



 
28 - O Fundo de Emergência é usado no programa para suprir necessidades de caráter emergencial e todo 
participante deve dispor deste valor logo na chegada ao país de destino. Cada Distrito parceiro pratica um 
valor específico para esse Fundo de Emergência que gira em torno de 500 dólares americanos. O Fundo de 
Emergência será entregue ao Bolsista, na véspera do embarque e deverá ser devolvido pelo mesmo 
parcialmente, caso tenha ocorrido alguma despesa autorizada menor que o valor estipulado ou 
integralmente, caso não utilizado.  Como em qualquer outra despesa, o uso deste valor deverá ser 
comprovado mediante recibo oficial do Distrito que acolher o jovem. IMPORTANTE: o Fundo de Emergência 
não poderá ser utilizado para cobrir despesas com viagens, eventos de treinamento, passeios, compra de 
qualquer equipamento, vestuário ou transporte – que não são válidos para este uso. 
Toda despesa do fundo emergencial deve ser aprovada pelos 2 (dois)  Distritos.(4621 e do País anfitrião). 
 
29 – Os estudantes, inbounds e outbounds, receberão uma mesada enquanto estiverem no intercâmbio. 
No Distrito 4621 os valores são repassados aos Rotary Clubs a cada mês. O Rotary Club deve fazer o 
pagamento da mesada ao inbound presencialmente, durante a primeira reunião do mês. Os outbounds 
também receberão a mesada nos Distritos Anfitriões – que têm suas próprias regras. O valor da mesada 
dos estudantes participantes do Programa de Intercâmbio de Jovens varia de distrito para distrito, sendo a 
média US$70 (setenta dólares americanos).  
 
30 – Uma vez formalizada a vaga para o bolsista no distrito no exterior, a família deverá honrar com todos 
pontos aqui acordados. Em caso de cancelamento por desistência, má conduta ou por infração de regras 
por parte do Bolsista, durante a participação no programa, todas as despesas deverão ser restituídas à 
Comissão de Intercâmbio – que usará o valor para custear outro candidato a bolsa. Caso o estudante 
bolsista seja obrigado a retornar ao Brasil antes da conclusão do programa, sem causa justa ou por ter 
violado as normas do Distrito, a Família Natural ou os Responsáveis Legais do bolsista deverão arcar com 
as despesas extras para o retorno antecipado, assim como o reembolso de todas as despesas geradas até 
a data do retorno (tais como: remarcação de passagens, multas, etc.), acrescido de R$ 1.500,00 (Hum Mil e 
Quinhentos Reais), como penalidade. 
 
31 - Somente poderão participar da “Escolha de Destino” os candidatos que já tenham entregue todos os 
documentos solicitados e não tenham pendências. 
Uma vez aceito o Termo de Compromisso e iniciado o processo de Escolha de Destino, caso o candidato 
desista ou se ausente ou não escolha nenhuma das alternativas de destinos possíveis, a vaga remanescente 
será ofertada ao candidato bolsista com a melhor colocação na lista de espera.  
 
32 - Em caso de confirmação do intercâmbio - que se dará pelo recebimento do Guarantee Form do Distrito 
anfitrião – a Comissão de Intercâmbio se compromete a: 
 

A) Adquirir a passagem aérea de ida e volta para o período especificado no documento de aprovação 
do Distrito Anfitrião; 

B) Pagar o(s) seguro(s) do futuro Outbound Bolsista, dentro dos parâmetros determinados pelo Rotary 
Internacional e de acordo com a orientação do país anfitrião.  

C) Disponibilizar ao estudante, em espécie ou como determinar o distrito anfitrião, a quantia de 
US$500 (quinhentos dólares americanos) na véspera da data de sua partida como Fundo de 
Reserva/Emergência. Esta quantia deverá ser entregue no país de destino ao Rotariano indicado 
pelo Distrito anfitrião no primeiro encontro com o mesmo. Assim que finalizar o intercâmbio, ao 
retornar ao Brasil, o Bolsista deverá devolver este valor e/ou prestar contas, mediante 
comprovante oficial, de eventual utilização do mesmo. 

D) Providenciar os uniformes (de intercambista e escolar), se necessários, conforme exigência da 
Comissão Distrital local e do país de destino.   

 
33 – Embora os custos sejam ressarcidos pela Comissão de Intercâmbio de Jovens do Distrito 4621, é de 
responsabilidade da Família Natural ou dos Responsáveis Legais as providencias referentes ao passaporte, 
válido por mais de seis meses da data prevista para retorno; as vacinas exigidas pelo pais de destino; 
documentos, autorizações e vistos necessários para que o futuro outbound possa viajar e permanecer 
durante o período previsto de seu intercâmbio.  



 
34 - Qualquer despesa só poderá ocorrer mediante prévia aprovação. A Família Natural do Bolsista ou seus 
responsáveis legais deverão apresentar o orçamento referente as despesas que pretende solicitar 
reembolso. Somente serão ressarcidos os valores previamente aprovados e mediante Nota Fiscal da 
despesa. Em hipótese alguma serão ressarcidos valores por perda de prazo ou rasura de documentos. 
 
35 - O Rotary Club Patrocinador do jovem Bolsista será o Rotary Club Anfitrião do inbound que vem na 
contrapartida (não necessariamente do mesmo país) e será o responsável também por providenciar os 
registros na Polícia Federal e as devidas documentações. Os respectivos pagamentos para a permanência 
do inbound durante o programa de intercâmbio em nosso distrito será por conta do comitê. O Rotary Club 
Patrocinador/Anfitrião também será responsável por indicar, entrevistar e aprovar as famílias anfitriãs. 
Junto com as famílias anfitriãs, o Rotary Club Patrocinador/Anfitrião deverá receber o jovem inbound por 
ocasião de sua chegada no aeroporto. 
 
36 - Não é assegurada a aceitação/validação do ano de estudo que o outbound faz no exterior pela escola 
local. Isto dependerá do país de destino, da escola a ser frequentada pelo outbound e dos componentes 
curriculares que realizará. A família Natural ou os Responsáveis Legais do outbound devem consultar, 
previamente, a secretaria da escola e/ou a Diretoria Regional de Ensino local, ou seu órgão específico para 
informar-se sobre as providências necessárias para a validação do ano de estudo no exterior antes de sua 
partida. O outbound é o responsável por providenciar os documentos e suas devidas autenticações no país 
de destino. 
 
37 - As despesas de traslado do jovem inbound para escola será por conta das famílias anfitriãs. O custo da 
participação deste jovem em eventos e reuniões do Rotary ou do Programa de Intercâmbio de Jovens 
devem ser arcados pelo Rotary Club Anfitrião/ Patrocinador. 
 
38 - A presença do inbound na Conferência Distrital é obrigatória. As despesas da 1ª (primeira) hospedagem 
(uma diária) e alimentação durante a conferência correrão a expensas do Distrito 4621. O traslado do 
inbound para participar da Conferência Distrital do Distrito 4621, na data prevista para sua realização, assim 
como as hospedagens adicionais do inbound, durante a conferência, correrão por conta do Rotary Club 
Anfitrião. 
 
39 - A inscrição, a aprovação no processo seletivo e a escolha de destino não asseguram a participação 
do(a) candidato(a) regular ou bolsista no Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary Internacional. Essa 
decisão é atribuição exclusiva da Comissão do Distrito Anfitrião, por depender da colocação em família e a 
aceitação em escola no país a que se destina. Desta forma, a participação no programa somente estará 
garantida com o recebimento do documento denominado Guarantee Form, que será expedido pelo 
distrito de destino. O Programa de Intercâmbio de Jovens do Distrito 4621 não pode garantir a participação 
do jovem selecionado antes do recebimento desse documento. Caso, por algum motivo, o Guarantee Form 
não venha a ser recebido e o programa cancelado pelo distrito anfitrião, a Comissão de Intercâmbio irá 
buscar um novo destino, que será ofertado ao Candidato Bolsista. Caso o Bolsista não aceite a oferta ou em 
caso de cancelamento do processo devido a não confirmação pelo distrito anfitrião, nenhum valor será 
devido ao candidato e ou à sua família natural ou a seus responsáveis legais. 
 
40 - O Programa de Intercâmbio de Jovens de Longa Duração do Rotary não é um intercâmbio de turismo, 
tão pouco curso de idioma e sim um intercâmbio educacional e cultural com obrigações escolares e sujeito 
às normas e regras de cada país. As normas de permanência e de conduta do intercâmbio são rígidas e a 
infração de qualquer uma delas poderá determinar o imediato desligamento e retorno do estudante ao 
Brasil. Esta decisão cabe exclusivamente à Comissão do Distrito em que o outbound estiver hospedado, não 
tendo a Comissão do Distrito 4621 qualquer possibilidade de interferência nesse processo. Quaisquer 
despesas extras causadas pela volta antecipada do outbound correrão por conta da Família Patrocinadora. 
 
41 - Durante a participação no Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary, ficarão sujeitos ao 
cancelamento imediato do intercâmbio, inbounds e outbounds que infringirem as seguintes proibições: 
dirigir veículos motorizados (automóveis, motos, lanchas, aviões, jet-skis, etc.); ingerir bebidas alcoólicas; 
usar ou permanecer acompanhados de pessoas que utilizem qualquer tipo de drogas ilícitas; praticar 



atividades sexuais; usar a internet de modo indevido – postar fotos ou textos que denigram a imagem do 
Rotary, do Programa de Intercâmbio de Jovens, de si mesmo ou de terceiros; praticar esportes e atividades 
que coloquem em risco a vida (atividades não cobertas pelo seguro-saúde) e fazer tatuagens, piercings ou 
outras formas de modificação corporal, ainda que não definitiva. Atitudes de apatia voluntária (recusa em 
integrar-se) ou desrespeito às famílias ou terceiros; infração às leis do país de destino e a recusa em aceitar 
as normas do distrito anfitrião também podem causar a interrupção antecipada do programa.  
 
42 - A Família Natural ou seus Responsáveis Legais e outbound ficam cientes que durante a participação no 
Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary, não será permitido que inbounds e outbounds façam 
viagens sozinhos. As viagens são permitidas somente quando acompanhados da família anfitriã ou aquelas 
promovidas pelo Rotary. Exceções somente serão concedidas quando houver a devida aprovação, 
formalizada pelo Chairman do Distrito Anfitrião. A solicitação de viagens excepcionais deverá atender as 
Regras de Viagem do D4621 e deverá ser enviada, por e-mail, em tempo hábil para análise e tomada de 
decisão.  
 
43 – O candidato e seus pais naturais ou responsáveis legais entendem que este Programa de Intercâmbio 
depende que um jovem aceite vir para o Distrito 4621 para que a parceria seja firmada. Caso o candidato 
não seja aceito pelo Distrito Anfitrião, seja por não ter uma contrapartida ou por qualquer outro motivo de 
força maior e o intercâmbio não venha a ser formalizado, o Rotary Internacional e o Distrito 4621 não serão 
onerados ou penalizados em qualquer valor por danos pessoais e ou morais.  
 
44 – O Programa de Intercâmbio de Jovens é complexo e requer o apoio e o comprometimento de todos 
os envolvidos. Para fortalecer a capacitação, a Comissão de Intercâmbio de Jovens do Distrito 4621 irá 
oferecer os treinamentos, conforme a Agenda já anunciada neste contrato e poderá, ainda, indicar outros 
eventos rotários que contribuam para o seu aprimoramento. Candidato Bolsista e sua família Natural ou 
seus Responsáveis Legais deverão, obrigatoriamente, participar de todos os eventos rotários a que forem 
solicitados.  
 
45 – A concessão desta Bolsa de Estudos de Intercâmbio é exclusiva e restrita para o Processo Seletivo do 
ano descrito neste contrato. Caso o intercâmbio não seja realizado neste processo e o candidato tenha 
interesse em concorrer novamente, nova inscrição deverá ser realizada, desde que o jovem continue a 
atender todos os requisitos do futuro EDITAL. 
 
46 – Os pais naturais ou responsáveis legais, assim como o candidato e seu Rotary Club Patrocinador, devem 
ler e estar ciente do EDITAL, do contrato cc Termo bem como o Manual de Intercâmbio (www.rotary.org.br 
ou www.intercambio4621.com). Ao realizarem a pré-inscrição para o processo seletivo concordam em 
seguir as determinações estipuladas. 
 
47 - Para dirimir quaisquer dúvidas e obter outros eventuais esclarecimentos dos assuntos abordados neste 
contrato a Família Patrocinadora e Candidato deverão se reportar sempre diretamente ao Oficial de 
Intercâmbio do Rotary Club Patrocinador. 
 
48 – Dúvidas e questionamentos que por ventura não estejam esclarecidas no presente contrato serão 
sanadas pela Comissão do Programa de Intercâmbio de Jovens do Distrito 4621. 
 
VI. DO CANCELAMENTO E OU DESISTÊNCIA 
 
49 – Uma vez escolhido o destino e assinado o contrato, qualquer desistência deverá ser oficializada por e-mail 
d4621adm@gmail.com, e a família deverá honrar com todos as cláusulas seguintes.  
 
50 – O Jovem e ou Família Patrocinadora que vier a desistir do programa e solicitar o cancelamento formal, após a 
Escolha de Destino, seja antes ou depois do embarque, não poderá participar de mais nenhum tipo de bolsa oferecida 
para nosso Distrito, uma vez que o objeto deste instrumento fora cumprido integralmente por parte do Rotary 
International, Distrito 4621, Programa de Intercâmbio de Jovens e Rotary Club Patrocinador. 
 
51 - O Programa de Intercâmbio de Jovens do Distrito 4621, o Rotary International, assegura as partes realizar o 
cancelamento do programa, a qualquer momento, antes de iniciado o intercâmbio,  em cenários de epidemia, 
pandemia, guerra declarada entre países envolvidos e ou que possam correr o mínimo risco ao jovem ou em casos 
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em que a OMS (Organização Mundial de Saúde) e ou a ONU (Organização das Nações Unidas) venham sugerir ou 
impedir viagens, de modo a  garantir a integridade física, saúde e risco de contágio e ou vida do jovem e ou família 
patrocinadora..  
 
52 – Após iniciado o intercâmbio, o jovem que tiver  seu retorno solicitado antes do acordado devido a caso fortuito 
e ou força maior, em cenários de epidemia, pandemia, guerra declarada entre países envolvidos e ou que possam 
correr o mínimo risco ao jovem ou em casos em que a OMS (Organização Mundial de Saúde) e ou a ONU (Organização 
das Nações Unidas) sugerir para garantir a integridade, saúde e risco de contágio e ou vida do jovem e ou família 
patrocinadora, não fará jus ao ressarcimento dos valores pagos, uma vez que o objeto deste instrumento fora 
cumprido e nenhuma das partes terem dado causa de rescisão contratual. 
 
53 – O jovem que descumprir as leis do país de destino, o Edital, o Termo de Compromisso do Programa de Intercâmbio 
de Jovens do Distrito 4621 e o Manual do Intercâmbio e der causa ao seu retorno antes do tempo aprazado, terá de 
arcar com todas as despesas de viagem de retorno e pagar uma multa de Hum mil e quinhentos reais, uma vez que o 
objeto deste instrumento fora cumprido integralmente e a causa de rescisão se deu de forma  unilateral por 
descumprimento das regras do Programa de intercâmbio de Jovens do Distrito 4621. 
 
 
VII. DO FORO 
 
54 – O presente documento tem força de exigibilidade judicial, para os casos de descumprimento dos itens acordados. 
As partes elegem o foro da comarca de Sorocaba/SP para dirimir quaisquer dúvidas e questionamentos que 
porventura não estejam esclarecidas no presente EDITAL e CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INTERMEDIAÇÃO DE INTERCÂMBIO C/C TERMO DE RESPONSABILIDADE E DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DA 
FAMÍLIA, DO ESTUDANTE E DO ROTARY CLUB, renunciando a qualquer outro mesmo que seja mais conveniente. 
 

Sorocaba/SP,      /     /     . 
 
 
 

 
_____________________________________________________ 
Assinatura do Candidato (Estudante) 
NOME:      
RG:           CPF:      
 
 
 
_________________________________________________________________ 
Assinatura do Assinatura do Pai/ Responsável Legal 
NOME:      
RG:           CPF:      
  
 
 
_________________________________________________________________ 
Assinatura da Mãe/ Responsável Legal 
NOME:      
RG:           CPF:      
 
 
 
_________________________________________________________________ 
Assinatura do Oficial de Intercâmbio 
NOME:      
RG:           CPF:      
 
 
 
_________________________________________________________________ 
Assinatura do Presidente em Exercício do Rotary Club Patrocinador 
NOME:      



RG:           CPF:      
 
 
  
_________________________________________________________________ 
Assinatura do Presidente Eleito para o ano seguinte do Rotary Club Patrocinador 
NOME:      
RG:           CPF:      
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Assinatura da Presidente do Programa de Intercâmbio de Jovens de Rotary -  Distrito 4621 
NOME:      
RG:           CPF:      
 
 
 
 
 
 
 
 
Atenciosamente 
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