ANEXO – I
ESCOLHA DE PAÍS REGRAS GERAIS
PROCESSO 2022-2023

SOBRE O DISTRITO 4563 E NOSSAS ORGANIZAÇÕES ROTÁRIAS
O DISTRITO 4563 do Rotary International, tem desenvolvido esforços no transcorrer dos anos no sentido de melhor
realizar suas atividades e a gestão do RYE (Rotary Youth Exchange), dentro do conceito de melhorias contínuas,
procurando renovar e inovar a cada ano.
Como consequência, o DISTRITO 4563 tem sido reconhecido no meio rotário nacional e internacional, como uma
Instituição Rotária que tem desenvolvido o RYE com qualidade e assertividade crescente.
Esse reconhecimento é decorrência:
➢ Das atividades realizadas pelo Distrito 4563.
➢ Da gestão do RYE realizada pelos DISTRITOS ASSOCIADOS, através de suas COMISSÕES DISTRITAIS.
➢ Da gestão do RYE realizada em cada ROTARY CLUB por suas CIJs (Comissões de Intercâmbio de Jovens).
➢ Do trabalho desenvolvido pelos nossos CONTATOS INTERNACIONAIS durante suas participações em Encontros
Rotários Internacionais de Intercâmbio de Jovens, os quais acontecem para o debate de temas e o estabelecimento
de acordos para troca de POSSIBILIDADES DE VAGA, assim como do contato frequente com os DISTRITOS
PARCEIROS de outras nacionalidades com os quais já temos acordos de intercâmbio de jovens.
➢ Das atividades do ROTEX. Grupo de jovens que já retornaram de suas IMERSÕES e que dão suporte às diversas
atividades do RYE.
Como um dos resultados interessantes e importantes desse movimento, o Distrito 4563 e TODA a organização
acima citada tem aumentado a quantidade de POSSIBILIDADES DE VAGA para serem oferecidas aos nossos Jovens
Candidatos Brasileiros, para que realizem suas IMERSÕES no exterior. E consequentemente, as oferecidas aos
nossos DISTRITOS PARCEIROS para que Jovens Estrangeiros possam vir ao Brasil realizar aqui suas IMERSÕES.
SOBRE AS POSSIBILIDADES DE VAGA
POSSIBILIDADE DE VAGA é o termo utilizado nos acordos estabelecidos pelos nossos CONTATOS INTERNACIONAIS
com nossos DISTRITOS PARCEIROS para o possível intercâmbio de jovens. Esses acordos possibilitam que enviemos
a eles documentos de nossos Jovens Candidatos Brasileiros, para avaliação e possível CONFIRMAÇÃO DA VAGA,
para realizarem lá suas IMERSÕES.
Dentro do contexto acima, o Distrito 4563 entende que TODAS as POSSIBILIDADES DE VAGA são boas mesmo
porque quem faz o Programa de Intercâmbio, em suma, é o Jovem.
Cada POSSIBILIDADE DE VAGA possui REQUISITOS ESPECÍFICOS que são determinados pelos nossos DISTRITOS
PARCEIROS. Esses REQUISITOS ESPECÍFICOS são consolidados e apresentados em documento próprio para
avaliação alguns dias antes do Evento ESCOLHA DE PAÍS.
Como referência inicial, o Distrito 4563 mantém em seu site os REQUISITOS ESPECÍFICOS que foram consolidados,
apresentados e utilizados para a ESCOLHA DE PAÍS do CICLO anterior a este.

O Distrito 4563 sugere ao Jovem Candidato que, juntamente com sua família, leia e entenda os REQUISITOS
ESPECÍFICOS e crie uma Lista de Interesse de Possibilidades de Vaga com, pelo menos, 10 opções para escolha.
SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DAS POSSIBILIDADES DE VAGA
TODAS as POSSIBILIDADES DE VAGA disponíveis serão projetadas em tela para a visualização de todos durante o
Evento ESCOLHA DE PAÍS.
O PROCESSO DE ESCOLHA se dará na seguinte ordem de modalidades:
➢ SUMMER CAMP
➢ CURTA DURAÇÃO
➢ LONGA DURAÇÃO
O PROCESSO DE ESCOLHA obedecerá, em cada modalidade, a Ordem Crescente da Classificação dos Jovens
Candidatos, considerando os resultados obtidos por cada um nos eventos de classificação promovidos pelo Distrito
4563 através da CAC (Comissão de Avaliação e Classificação de Candidatos).
Dentro deste contexto, o melhor classificado em cada modalidade terá o direito a escolher primeiro a
POSSIBILIDADE DE VAGA para a qual deseja que o Distrito 4563 envie seus documentos para avaliação e assim
sucessivamente.
Cada JOVEM CANDIDATO será chamado, obedecendo ao acima mencionado, sendo que, se não estiver presente,
nem representado por pelo menos um de seus pais ou por outra pessoa através de procuração legalmente válida,
estará automaticamente excluído deste PROCESSO, sendo considerado DESISTENTE.
Cada JOVEM CANDIDATO terá uma OPORTUNIDADE DE ESCOLHA, podendo o mesmo escolher:
1. Sua POSSIBILIDADE DE VAGA;
2. Ser um REMANESCENTE;
3. DESISTIR;
Após a escolha de uma das três opções acima, o JOVEM CANDIDATO e seus acompanhantes deverão se dirigir à
Mesa de Saída para entregarem o TERMO referente à sua escolha, devidamente assinado. Vide os mesmos em
anexo.
Se as POSSIBILIDADES DE VAGA se encerrarem antes do término do PROCESSO DE ESCOLHA:
➢ Os JOVENS CANDIDATOS, que não tiveram a oportunidade de escolher, permanecerão com suas respectivas
posições na Classificação respeitadas, devendo se dirigir, juntamente com suas famílias à Mesa de Saída e
entregarem o TERMO DE ESPERA devidamente assinado. Vide em anexo.
➢ Havendo CANDIDATOS EM ESPERA, o DISTRITO 4563 SE COMPROMETE A DESENVOLVER ESFORÇOS, sem
porém oferecer garantias, para apresentar POSSIBILIDADES DE VAGA a esses CANDIDATOS, seguindo o PROCESSO
DE ESCOLHA em curso.
➢ Os CANDIDATOS EM ESPERA terão prioridade em conhecer essas eventuais POSSIBILIDADES DE VAGA
apresentadas posteriormente ao Evento ESCOLHA DE PAÍS;
➢ Da mesma forma como no Evento ESCOLHA DE PAÍS, poderão escolher:
1. Sua POSSIBILIDADE DE VAGA;

2. Ser um REMANESCENTE;
3. DESISTIR;
A partir dos fundamentos acima mencionados, o Distrito 4563 recomenda fortemente que:
➢ TODOS os JOVENS CANDIDATOS escolham, dentre as POSSIBILIDADES DE VAGA oferecidas, a que melhor lhe
agrada para realizar sua IMERSÃO.
➢ Os JOVENS CANDIDATOS NÃO optem por ser um REMANESCENTE, embora não negue neste momento, este
direito de opção. Isso também por não haver garantias de apresentação de outras POSSIBILIDADES DE VAGA.
➢ Ver mais detalhes de como se dará o processo com os Remanescentes no respectivo TERMO. Seguem em anexo,
para conhecimento prévio, os 4 TERMOS contidos no Anexo IV:
➢ TERMO DE ESCOLHA DA POSSIBILIDADE DE VAGA;
➢ TERMO DE ESPERA;
➢ TERMO DE REMANESCÊNCIA;
➢ TERMO DE DESISTÊNCIA;

