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Teacher Exchange
Te apresentamos o Teacher Exchange Program, um
programa de intercâmbio no qual professores têm a
oportunidade de lecionar em escolas primárias ou
secundárias credenciadas nos Estados Unidos.

Se você está buscando uma oportunidade para compartilhar
suas ideias e conhecimento, enquanto aprende sobre
práticas educacionais em outro país, essa é a melhor opção!

Os professores participantes do programa chegam aos EUA
com uma remuneração igual à de um professor nativo
(variando de acordo com o Estado e instituição que o
contrate).



Teacher Exchange
Durante um período inicial de 3 anos, você irá viver um
intercâmbio cultural, aperfeiçoará o idioma e ganhará
experiência de trabalho em sua área de estudo.
A permanência e continuidade nos colégios dependerá de
seu desempenho, e você poderá ser contratado para dar
aulas para crianças desde a pré-escola até o ensino médio.
Se você tem família, alguns meses após sua chegada você
poderá solicitar o visto J2 para eles e levá-los consigo. Os
portadores do visto J2 também podem estudar e trabalhar.
Os professores chegam aos Estados Unidos ÚNICAMENTE
no mês de Julho, que é quando tem início o ano letivo nos
EUA, finalizado no mês de Junho do ano seguinte.



Você deve ter no máximo 55 anos de idade no momento do
embarque.
Ter diploma universitário em áreas da educação ou no campo
que você pretende ensinar.
Trabalhar como professor na área para a qual você aplicar.
Ter 2 anos de experiência docente nos últimos 8 anos.
Ter um nível avançado de Inglês, certificado pelo TOEFL, e
contar com fundos suficientes para cobrir os primeiros dias
de sua estada.

Requisitos



Os professores podem ser contratados para dar aulas a crianças
em idade pré-escolar até o ensino médio. Ao final do programa, é
de caráter OBRIGATÓRIO que voltem ao país de origem. Por
motivo algum poderão permanecer nos Estados Unidos estando
fora do programa.

Informações importantes

Os trâmites e pagamento de documentos como certificados
médicos, passaporte, cursos de idiomas, custos de visto, bilhetes
aéreos e impostos de saída do país são assumidos pelo
aplicante e adicionais ao valor do programa.



Informações importantes
A empresa não pode garantir uma localização geográfica
específica de trabalho nos EUA. A agência anfitriã para a qual o
perfil do aplicante é enviado fica a critério da empresa. O
programa Teacher Exchange é um serviço que se encontra
registrado com a devida porcentagem de impostos
correspondentes à lei vigente.

O programa Teacher Exchange é regulado pelo Departamento de
Estado dos Estados Unidos, em conjunto com a embaixada e a
agência patrocinadora no país, portanto seus requisitos e
benefícios estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.


