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Work And Experience
O sonho de conhecer a cultura americana é possível com o
Work and Experience Program. Este programa permite
alos estudantes universitários viajar e trabalhar por uma
temporada nos Estados Unidos. Você terá um trabalho
remunerado enquanto conhece esse país incrível, vive sua
cultura e desfruta de seu estilo de vida. As funções podem
variar muito, assim como a remuneração. Você poderá
trabalhar em resortes, bares, restaurantes, hotéis e parques
temáticos, desempenhando funções como housekeeper,
garçom, bartender, cozinheiro, auxiliar geral, recepcionista,
salva-vidas e caixa: tudo dependerá de suas habilidades e
nível de Inglês.



O que você precisa para viver a
sua melhor experiência

Ser estudante universitário (não são permitidos cursos
técnicos ou tecnólogos), tendo concluido ao menos o
primeiro semestre
Ter no mínimo 18 e no máximo 27 anos no momento da
entrega da documentação para o visto.
Ser solteiro(a), sem filhos.
Ter, ou estar disposto a obter um nível intermediário de
Inglês conversacional (Nível B1/B2), que te permita
manter uma conversa e seguir instruções
Ter status acadêmico no momento da aplicação ao visto.
A Embaixada irá verificar seu vínculo junto à universidade
Comprovar fundos suficientes para cobrir os primeiros
dias de sua estada.



O que você precisa para viver a
sua melhor experiência

Neste programa você poderá melhorar seu nível de Inglês,
adquirir habilidades sociais valiosas e viver o sonho de
conhecer a cultura americana.
Não ter antecedentes criminais
Você será avaliado por nosso departamento de suporte e
também pela agência patrocinadora nos Estados Unidos, que
juntos irão avaliar seu desempenho para aprovar seu avanço
no processo ou determinar um tempo maior de preparação
no idioma para agendar uma nova entrevista, tendo em
mente a data de início do programa.
Ter um excelente estado de saúde, sem antecedentes de
problemas físicos, psicológicos, psiquiátricos e/ou trastornos
alimentares. Não estar sob tratamento médico que requeira
medicação durante o programa



No caso de apresentar alguma situação clínica em particular,
consulte préviamente com seu assessor de processos. 

Informações importantes

Você deverá ter status acadêmico no momento da aplicação
ao visto. A embaixada irá verificar seu vínculo junto à
universidade e que seu intercâmbio se dará durante as férias.
Você não pode ter seu curso trancado no momento da
aplicação ao visto.

Você deve estar disposto a cumprir com o tempo de
permanência de 3 a 4 meses do programa.



Você não pode ter tido visto negado para os Estados Unidos,
nem ter familiares diretos (pais e/ou irmãos) com cidadania
ou pedido de residência ou asilo nos Estados Unidos ou em
outros países. Você não pode ter descumprido com as
condições de vistos adquiridos para os EUA ou outros países.

Informações importantes

Durante sua estada no programa, você não poderá fumar
e/ou tomar bebidas alcoólicas. Nos Estados Unidos a idade
mínima permitida para ingerir bebidas alcoólicas é de 21
anos.
Você deverá contar com fundos suficientes para cobrir os
primeiros dias de sua estada, levando consigo
aproximadamente $1000.


