EDITAL 2020 - GRSP
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES E NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA
GRSP - GEORGIA ROTARY STUDENT PROGRAM
1. PROGRAMA
O programa GRSP - Georgia Rotary Student Program consiste em uma bolsa de estudo com a
duração de um ano de graduação (de julho/2021 a maio/2022) em universidades dos distritos 6900, 6910
e 6920, no estado da Georgia, nos Estados Unidos. O programa cobre os custos de mensalidades,
refeições, livros e dormitórios na universidade. As informações completas podem ser encontradas no link
https://grsp.org/.
2. CRITÉRIOS PARA ELEGIBILIDADE
O candidato deve apresentar características de conduta para ser Embaixador da Paz do clube, do distrito
rotário e do nosso país, além de:
•
Ter idade entre 18 e 25 anos incompletos até a data da ida;
•
Ser solteiro(a);
•
Estar cursando a graduação universitária;
•
Comprovar nível avançado da língua Inglesa através do TOEFL ibt (nota mínima 80);
•
Não ter estudo nos EUA anteriormente;
•
Ser residente, ou ter pais residentes, no distrito 4510;
•
Ter conhecimento rotário a respeito do Distrito 4510 e do Brasil, bons conhecimentos sobre a
história, economia e aspectos sócio-políticos do país;
•
Demonstrar flexibilidade e facilidade em inserir-se em realidades e culturas diferentes;
•
Adaptar-se e interagir com diferentes famílias anfitriãs e respeitar as normas e regras do ambiente
familiar;
•
Ter iniciativa e boa capacidade de comunicação verbal.
3. INSCRIÇÃO E SELEÇÃO – DISTRITO 4510
O candidato interessado em participar do processo seletivo distrital deverá comparecer a uma
reunião de orientação no dia 26/04/2020 no município de Assis, no câmpus da UNESP, no Auditório
Antônio Merisse. A presença deverá ser confirmada antecipadamente no formulário Google no link
https://forms.gle/RxnQy1w7P51cwCCD8 .
•
•
•

Inscrever-se no processo seletivo no período de 01/05/2020 a 13/06/2020;
Preencher TODOS os documentos de inscrição digitalmente;
TODOS os documentos solicitados no item 4 são obrigatórios e devem ser enviados à comissão;
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•

Arcar com todas as despesas apresentadas no item 5;

•

Participar do processo de seleção distrital no dia 20/06/2020.

Para se inscrever ao Programa de Bolsa de Estudo GRSP 2020 é necessário enviar a ficha de
inscrição e seus documentos em anexo devidamente preenchidos, para o e-mail grsp4510@gmail.com e
entregar os originais nas mãos da comissão, em um envelope, na seleção em 20/06/2020.
A ficha de inscrição e documentos anexos serão enviados por e-mail aos candidatos que
participarem da reunião de orientação no dia 26/04/2020.
A desistência por parte do candidato, por qualquer motivo, deverá ser feita por escrito e não
implicará em nenhuma indenização pelo Programa, nem a devolução de qualquer quantia porventura
paga pelo candidato.
A seleção será feita por meio de prova escrita e/ou entrevista com o candidato. A comissão deverá
definir o procedimento de seleção e divulgar previamente no dia do treinamento a ser realizado em
26/04/2020.
4. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO DO DISTRITO 4510







Formulário de Inscrição;
Fotocópia do documento de identidade;
Currículo;
Termo de compromisso do candidato;
Termo de compromisso do Rotary
Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$200,00. O boleto será
enviado para o e-mail do candidato.
NOTAS IMPORTANTES:

• A NÃO ENTREGA DOS DOCUMENTOS EM SUA TOTALIDADE - DE ACORDO COM AS
INSTRUÇÕES CONSIGNADAS NO ITEM 3 E DENTRO DO PRAZO MENCIONADO NO
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO, ELIMINARÁ A CANDIDATURA PARA O PROCESSO
SELETIVO.

5. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO NO GRSP
Os candidatos pré-selecionados pelo Distrito 4510 se responsabilizam por oficializar a inscrição
online e via correio, assim como pelo envio de todos os documentos exigidos pelo programa, até
setembro/2020:
•

Application form disponível no site do programa (https://grsp.org/);

•

Cópia do passaporte;

•

Certificado do exame TOEFL ibt com nota mínima de 80;

•

Certificado do exame SAT;

•

Tradução do histórico do Ensino Médio;

•

Tradução do histórico e ementa da Universidade;

•

Comprovante de reserva de US$3.000
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•

Duas cartas de recomendação de professores conforme formulário disponível no site grsp.org;

•

Carta de indicação de um Rotary Club do distrito 4510
6. DO RESULTADO FINAL

A seleção distrital não garante a aprovação final do candidato. O processo seletivo distrital é uma
avaliação prévia para verificação dos critérios a serem aplicados pelo GRSP conforme orientações no link
https://grsp.org/.
Os candidatos indicados pelo Distrito 4510 estarão sujeitos à aprovação pelo programa GRSP. Os
Rotary Clubs participantes do Georgia Rotary Student Program farão a escolha final dos candidatos, assim
como as universidades em que os mesmos estudarão. O critério para a seleção baseia-se em qualidades
pessoais (liderança, boas notas, valores morais, etc.), notas nos exames TOEFL e SAT, mas cada clube
individualmente pode considerar valores outros como hobbies, formação cultural ou planos de carreira
profissional, assim como disponibilidade para desenvolver atividades junto aos Rotary Clubs envolvidos
no programa.
7. CUSTOS E TAXAS
•
Taxa de Inscrição da Seleção Distrital: R$ 200,00 pagos até a entrega do formulário de inscrição
(13/junho), por meio de boleto a ser enviado por email;
•
Gastos com a documentação exigida para inscrição no programa: exames TOEFL e SAT, traduções,
vacinas, etc.
•
Caso sejam aprovados para o GRSP, os candidatos se responsabilizam pela compra de passagens
de ida e volta aos Estados Unidos, obtenção de passaporte e visto, gastos com seguro saúde, vacinações,
etc., assim como declarar que possuem condições financeiras de arcar com despesas adicionais e taxas
governamentais não previstas pelo programa GRSP (aproximadamente U$ 3.000).

8. OUTROS
•
•
•

A taxa de inscrição tem por objetivo cobrir os custos do processo de seleção. Os valores pagos
não serão devolvidos em hipótese alguma;
O candidato que desistir do GRSP enquanto estiver em intercâmbio será obrigado a pagar uma
multa referente ao valor da bolsa, que pode chegar até a 80 mil dólares;
Situações que não foram antecipadamente previstas neste regulamento serão resolvidas com
total autonomia pela Comissão do GRSP do Distrito 4510, juntamente com o Chairman e o
Governador.

A Comissão Distrital do GRSP se coloca à disposição dos companheiros para qualquer esclarecimento.
Saudações Rotárias,

Contato GRSP 4510: grsp4510@gmail.com
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