
 
 

ANEXO – IV 

TERMOS 

TERMO DE ESCOLHA DA POSSIBILIDADE DA VAGA  

Eu, Jovem Brasileiro, estudante, Candidato ao RYE (Rotary Youth Exchange), participante do PROCESSO DE 

CLASSIFICATÓRIO promovido pelo DISTRITO 4563 e do evento ESCOLHA DE PAÍS, juntamente com meus pais e/ou 

responsáveis legais, todos ao final deste TERMO devidamente nomeados, qualificados e assinados, declaramos 

neste momento estar cientes:  

1) De TODAS as regras do “PROCESSO DE ESCOLHA” as quais nos foram anteriormente apresentadas.  

2) Dos REQUISITOS ESPECÍFICOS definidos pelos DISTRITOS PARCEIROS, detentores das POSSIBILIDADES DE VAGA 

apresentadas, os quais também nos foram anteriormente apresentados.  

3) Das recomendações ao Jovem Brasileiro, Candidato ao RYE e seus pais e/ou responsáveis legais, para participar 

do RYE-RI.  

4) De TODAS as cláusulas constantes no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente à participação no    

RYE-RI neste CICLO 2022-2023, já anteriormente por nós lido, entendido e assinado.  

5) De ter eu optado pela POSSIBILIDADE DE VAGA na MODALIDADE e com EMBARQUE PREVISTO todos abaixo 

descritos, estando meus pais e/ou responsáveis de acordo com minha escolha.  

6) De que minha escolha é definitiva, não cabendo arrependimento, sendo que, na hipótese de minha desistência 

da mesma, estarei eu sendo excluído da participação neste ciclo do RYE-RI.  

7) De que meus documentos serão enviados pelo RYE DO DISTRITO 4563 a um DISTRITO PARCEIRO do país por 

mim escolhido, para análise e possível CONFIRMAÇÃO DA VAGA.  

8) De que a escolha que hoje realizei não se configura numa garantia de que aquele DISTRITO PARCEIRO CONFIRME 

A VAGA.  

9) De que, na eventual CONFIRMAÇÃO DA VAGA, estarei recebendo de volta, via RYE DO DISTRITO 4563 e meu 

ROTARY CLUB PATROCINADOR, documentos necessários para minha continuidade no RYE-RI, não havendo para 

isso, data limite pré-estabelecida.  

10) De que, na eventual NÃO CONFIRMAÇÃO DA VAGA pelo DISTRITO PARCEIRO, estarei sendo eu considerado, 

automaticamente, pelo RYE DO DISTRITO 4563 como um Jovem Brasileiro, Candidato ao RYE-RI “EM ESPERA”. 

Sendo reinserido no PROCESSO DE ESCOLHA, de acordo com as regras já previamente estabelecidas e por mim 

conhecidas.  

11) De que, somente após ter em mãos os documentos que para mim retornarão é que poderei dar sequência às 

ações necessárias para finalizar minha preparação para embarque e realizar minha IMERSÃO do RYE-RI no exterior.  

12) De que, sendo a VAGA CONFIRMADA, deveremos eu e meus pais e/ou responsáveis seguir as orientações do 

RYE DO DISTRITO 4563 e de meu ROTARY CLUB PATROCINADOR para:  

a) Adquirir minha passagem somente na CI – agência Pacaembú, conforme já estabelecido no CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  

b) Adquirir apólice de seguro também conforme mencionado no CONTRATO acima referido.  



 
 

c) Seguir todas as orientações mencionadas no CONTRATO.  

MODALIDADE LONGA DURAÇÃO:  

POSSIBILIDADE DE VAGA ESCOLHIDA:____________________________  

EMBARQUE PREVISTO PARA: ___________________________________  

 

E por estarmos cientes e de acordo, firmamos o presente TERMO DE ESCOLHA DE POSSIBILIDADE DE VAGA.  

São Paulo, ___ de _____________ de_________ 

                                                                                                                                   ADR- Associação Distrital de Rotarianos  4563 

Pai ou responsável legal                                                                                         Rotary International 

 

_______________________________________________                           _____________________________________________ 

Nome:_________________________________________                                                       Augusto Cesar dos Santos 

                                            Governador 2021/22  

                                                                                                                                                                             

Mãe ou responsável legal                                                                                      Jovem Brasileiro        

________________________________________________                          ___________________________________________ 

Nome: __________________________________________                          Nome: _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TERMO DE ESPERA DA POSSIBILIDADE DA VAGA 

Eu, Jovem Brasileiro, estudante, Candidato ao RYE-RI (Rotary Youth Exchange de Rotary International), participante 

do PROCESSO  CLASSIFICATÓRIO  promovido pelo DISTRITO 4563 e estando presente hoje, no evento ESCOLHA DE 

PAÍS, juntamente com meus pais e/ou responsáveis legais, todos ao final deste TERMO devidamente nomeados, 

qualificados e assinados, declaramos neste momento estar cientes:  

1) De TODAS as regras do “PROCESSO DE ESCOLHA” as quais nos foram anteriormente apresentadas.  

2) Dos REQUISITOS ESPECÍFICOS definidos pelos DISTRITOS PARCEIROS, detentores das POSSIBILIDADES DE VAGA 

apresentadas, os quais também nos foram anteriormente apresentados.  

3) Das recomendações ao Jovem Brasileiro, Candidato ao RYE e seus pais e/ou responsáveis legais, para participar 

do RYE-RI.  

4) De TODAS as cláusulas constantes no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente à participação no     

RYE-RI neste CICLO 2022-2023 já anteriormente por nós lido, entendido e assinado.  

5) Do esgotamento das POSSIBILIDADES DE VAGA que foram apresentadas no evento ESCOLHA DE PAÍS.  

6) De ter esse esgotamento acontecido antes que tivesse eu a possibilidade de exercer o meu DIREITO DE ESCOLHA, 

conforme as regras apresentadas para o referido evento.  

7) De que eu já tinha ciência de que, na hipótese desse tipo de ocorrência acontecer, assim como houve:  

a) Estaria eu sendo considerando pelo RYE DO DISTRITO 4563, como agora estou, como Jovem Brasileiro, Candidato 

ao RYE-RI “EM ESPERA”.  

b) Serei mantido na posição de classificação obtida no PROCESSO CLASSIFICATÓRIO.  

c) O RYE DO DISTRITO 4563 se compromete a desenvolver esforços, sem, porém, oferecer garantias, no sentido de 

apresentar outras POSSIBILIDADES DE VAGA, para minha escolha.  

8) De que minha opção para permanecer no PROCESSO DE ESCOLHA é definitiva, não cabendo arrependimento, 

sendo que, na hipótese de minha desistência, estarei eu sendo excluído da participação neste ciclo do RYE-RI.  

9) De que, apresentando o RYE DO DISTRITO 4563 uma POSSIBILIDADE DE VAGA que eu aceite, teremos eu e meus 

pais ou responsáveis de finalizarmos TODOS os pagamentos ao RYE DO DISTRITO 4563, parcelados ou a vista, antes 

de recebermos os documentos necessários para a implementar os preparativos finais e embarcar para a realização 

de minha IMERSÃO do RYE-RI no exterior.  

10) De que, na hipótese de eu não aceitá-la, terei eu o direito de optar por ser um REMANESCENTE ou DESISTIR.  

11) Dos termos de REMANESCÊNCIA e DESISTÊNCIA apresentados em seus respectivos TERMOS.  

E por estarmos cientes e de acordo, firmamos o presente TERMO DE ESPERA DE POSSIBILIDADE DE VAGA.  

 

 

 

 

 



 
 

 

São Paulo, ___ de _____________ de ______ 

 

                                                                                                                                   ADR- Associação Distrital de Rotarianos  4563 

Pai ou responsável legal                                                                                         Rotary International 

 

_______________________________________________                           _____________________________________________ 

Nome:_________________________________________                                                       Augusto Cesar dos Santos 

                                            Governador 2021/22  

                                                                                                                                                                             

Mãe ou responsável legal                                                                                      Jovem Brasileiro        

________________________________________________                          ___________________________________________ 

Nome: __________________________________________                          Nome: _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TERMO DE REMANESCÊNCIA 

Eu, Jovem Brasileiro, estudante, Candidato ao RYE-RI (Rotary Youth Exchange de Rotary International), participante 

do PROCESSO DE CLASSIFICATÓRIO promovido pelo RYE DO DISTRITO 4563 e estando presente hoje, no evento 

ESCOLHA DE PAÍS, juntamente com meus pais e/ou responsáveis legais, todos ao final deste TERMO devidamente 

nomeados, qualificados e assinados, declaramos neste momento estar cientes:  

1) De TODAS as regras do “PROCESSO DE ESCOLHA” as quais nos foram anteriormente apresentadas.  

2) Dos REQUISITOS ESPECÍFICOS definidos pelos DISTRITOS PARCEIROS, detentores das POSSIBILIDADES DE VAGA 

apresentadas, os quais também nos foram anteriormente apresentados.  

3) Das recomendações ao Jovem Brasileiro, Candidato ao RYE e seus pais e/ou responsáveis legais, para participar 

do RYE-RI.  

4) De TODAS as cláusulas constantes no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente à participação no    

RYE-RI neste CICLO 2022-2023, já anteriormente por nós lido, entendido e assinado.  

5) De que o RYE DO DISTRITO 4563 recomenda fortemente a TODOS os Jovens Brasileiros, Candidatos ao RYE-RI 

que escolham, dentre as POSSIBILIDADES DE VAGA oferecidas, a que melhor lhe agrada para realizar sua IMERSÃO 

do RYE-RI no exterior.  

6) De que o RYE DO DISTRITO 4563 NÃO recomenda que os Jovens Brasileiros, Candidatos ao RYE-RI optem pela 

REMANESCÊNCIA, embora não negue, neste momento, este direito de opção.  

7) De minha decisão de NÃO escolher uma das POSSIBILIDADES DE VAGA que se apresentavam no momento do 

meu direito de escolha.  

8) De minha decisão de optar por ser um REMANESCENTE, sendo esta definitiva, não cabendo arrependimento e 

que, na hipótese de minha desistência, estarei eu ciente de estar sendo excluído da participação neste ciclo do PIJ-

RI, estando meus pais e/ou responsáveis, que abaixo assinam, de acordo com minha escolha.  

9) De que serei mantido na minha posição na classificação conquistada no PROCESSO CLASSIFICATÓRIO.  

10) De que o RYE DO DISTRITO 4563 se compromete a desenvolver esforços, sem porém oferecer garantias, para 

realizar acordos adicionais com os DISTRITOS PARCEIROS para apresentar novas POSSIBILIDADES DE VAGA.  

11) De que, conseguindo tais POSSIBILIDADES DE VAGA adicionais, serão as mesmas apresentadas inicialmente aos 

CANDIDATOS EM ESPERA, caso estes venham a existir e até que se esgotem. Ver TERMO DE ESPERA.  

12) De que SOMENTE após o encerramento dos CANDIDATOS EM ESPERA é que eventuais POSSIBILIDADES DE 

VAGA adicionais serão apresentadas aos REMANESCENTES.  

13) De que, essas eventuais POSSIBILIDADES DE VAGA serão apresentadas aos REMANESCENTES através do Distrito 

4563. 

14) De que o período semanal de escolha será aberto na sexta feira às 24:00hs, sendo encerrado no domingo às 

24:00hs.  

15) De que, após o encerramento deste período semanal, o RYE DO DISTRITO 4563 fará o direcionamento, aos 

REMANESCENTES, das POSSIBILIDADES DE VAGA eventualmente por eles escolhidas, respeitando as colocações 

obtidas no PROCESSO CLASSIFICATÓRIO.  

 

 



 
 

16) De que, aceitando eu o direcionamento a mim feito pelo RYE DO DISTRITO 4563 de uma POSSIBILIDADE DE 

VAGA por mim escolhida num dos períodos semanais de escolha, teremos eu e meus pais e/ou responsáveis de 

remetermos ao RYE DO DISTRITO 4563 o TERMO DE ESCOLHA DE POSSIBILIDADE DE VAGA, devidamente 

preenchido e assinado.  

17) De que teremos de finalizar TODOS os pagamentos ao RYE DO DISTRITO 4563, parcelados ou à vista, antes de 

recebermos os documentos necessários para finalizar meus preparativos para embarque e realização de minha 

IMERSÃO do RYE-RI no exterior.  

E por estarmos cientes e de acordo, firmamos o presente TERMO DE REMANESCÊNCIA.  

 

São Paulo, ___ de _____________ de ______ 

 

                                                                                                                                   ADR- Associação Distrital de Rotarianos  4563 

Pai ou responsável legal                                                                                         Rotary International 

 

_______________________________________________                           _____________________________________________ 

Nome:_________________________________________                                                       Augusto Cesar dos Santos 

                                            Governador 2021/22  

                                                                                                                                                                             

Mãe ou responsável legal                                                                                      Jovem Brasileiro        

________________________________________________                          ___________________________________________ 

Nome: __________________________________________                          Nome: _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TERMO DE DESISTÊNCIA 

Eu, Jovem Brasileiro, estudante, Candidato ao RYE-RI (Rotary Youth Exchange de Rotary International), participante 

do PROCESSO DE CLASSIFICATÓRIO promovido pelo RYE DO DISTRITO 4563 e estando presente hoje, no evento 

ESCOLHA DE PAÍS, juntamente com meus pais e/ou responsáveis legais, todos ao final deste TERMO devidamente 

nomeados, qualificados e assinados, declaramos neste momento estar cientes:  

1) De TODAS as regras do “PROCESSO DE ESCOLHA” as quais nos foram anteriormente apresentadas.  

2) Dos REQUISITOS ESPECÍFICOS definidos pelos DISTRITOS PARCEIROS, detentores das  

POSSIBILIDADES DE VAGA apresentadas, os quais também nos foram anteriormente apresentados.  

3) Das recomendações ao Jovem Brasileiro, Candidato ao RYE e seus pais e/ou responsáveis legais, para participar 

do RYE-RI.  

4) De TODAS as cláusulas constantes no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente à participação no    

RYE-RI neste CICLO 2022-2023, já anteriormente por nós lido, entendido e assinado.  

5) De ter eu NÃO optado por alguma POSSIBILIDADE DE VAGA apresentada no evento ESCOLHA DE PAÍS.  

6) De não ter eu mais interesse em continuar no PROCESSO DE ESCOLHA acima mencionado.  

7) De que esta é minha opção definitiva, não cabendo arrependimento, podendo o RYE DO DISTRITO 4563 não mais 

considerar meu nome para este CICLO do RYE-RI.  

E por estarmos cientes e de acordo, firmamos o presente TERMO DE DESISTÊNCIA.  

São Paulo, ___ de _____________ de ______ 

 

                                                                                                                                   ADR- Associação Distrital de Rotarianos  4563 

Pai ou responsável legal                                                                                         Rotary International 

 

_______________________________________________                           _____________________________________________ 

Nome:_________________________________________                                                       Augusto Cesar dos Santos 

                                            Governador 2021/22  

                                                                                                                                                                             

Mãe ou responsável legal                                                                                      Jovem Brasileiro        

________________________________________________                          ___________________________________________ 

Nome: __________________________________________                          Nome: _______________________________________ 

 


