
 

World Study Belo Horizonte, CNPJ sob o nº. 09.568.392/0001-64, com sede
na  Rua  Pium-í,  987  –  Sion,  Belo  Horizonte/MG,  30310-080,  doravante
denominada  EMPRESA ORGANIZADORA,  realiza o concurso Au Pair  USA
para o qual estabelece o presente regulamento, mediante as cláusulas e as
condições a seguir elencadas:

O  presente  regulamento  estabelece  as  normas  para  o  CONCURSO  E
PREMIAÇÃO de 01 (um) Intercâmbio Internacional – AU PAIR EUA.

 

I – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO 

1 –  Poderá participar  do concurso mulheres de idade entre  18  e  25 anos,
solteiras  e  sem filhos,  que possuam carteira  de  motorista  e  de  preferência
mínimo de 250h de experiência em cuidado com Criança.  

Para inscrição no concurso é necessário:

Preenchimento  completo  do  cadastro  no  site  www.ConcursoAuPair.com ou
mande todos seus dados para BeloHorizonte@worldstudy.com.br .

Os dados exigidos para Inscrição no Concurso são:

- Nome Completo

- Data de Nascimento

- Idade na Inscrição

- E-mail

- Telefone

- Endereço completo

- Numero da CNH

- Permanente ou Provisória?

- RG

- CPF

No dia  da  prova  é  imprescindível  a  apresentação da CNH original.  Sem o
documento não será possível realizar a prova.

2 – É vedada a participação de pessoa jurídica, bem como de estrangeiros,
menores de 18 e  maiores  de 25 anos,  mulheres  casadas e mulheres  com
filhos. Além de participantes já inscritas no programa de Au Pair com a World
Study.

2.1  –  Estão proibidos de participar  desta  promoção os  empregados ou ex-
empregados da World Study, bem como seus respectivos cônjuges e parentes
até 3º grau, nos termos do artigo 3º da Lei 5.768, de 20 de Dezembro de 1971,
regulamentada pelo Decreto nº 70.951, de 9 de Agosto de 1972, assim como

http://www.ConcursoAuPair.com/
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os  prestadores  de  serviço  e  todos  os  empregados  de  quaisquer  empresas
direta ou indiretamente envolvidas na operação da World Study.

 

3 – O concurso será em 2 etapas;

1ª etapa: Prova de inglês aplicada no Escritório da World Study Belo Horizonte
em 17/09/2016 às 10h00. Haverá uma nota de corte (60% de acerto).

Aos  que  atingirem  essa  nota  de  corte,  haverá  uma  2ª  etapa;
2ª etapa: vídeo de até 3 minutos em inglês falando sobre a vida da candidata
(dentre os vídeos será escolhido o ganhador pela Michelle Alves, Blog Cabide
Colorido e Paola Antonini), que deverá ser entregue até o dia 23/09/2016, às
18:00h.

3ª  etapa: Grande Final Presencial, dia 24/09/2016, às 10:00h, obrigatório a
presença  de  todas  as  participantes  do  concurso.  Nesta  data  teremos  uma
palestra informativa sobre o programa AuPair e será divulgada a ganhadora do
concurso. 

 

4  – Este  regulamento  poderá  ser  consultado  a  qualquer  tempo  no   site
www.ConcursoAuPair.com ou no blog Cabide Colorido.

 

II – DA PREMIAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES

 

5 – O prêmio será o programa Au Pair USA com duração de um ano.

6 – O que inclui:

• Colocação, que pode ser em diversas regiões dos Estados Unidos

• 12 meses de intercâmbio, com possibilidade de extensão por mais 6,9 ou 12
meses

• Passagem aérea internacional

• Documentação de visto (DS2019)

• Orientação.

• Acomodação em casa de família e refeições

• Bolsa-auxílio de US$ 195,75 por semana

• Bolsa de estudo de até US$ 500,00/ano

• Um dia e meio de folga semanal e um final de semana livre por mês

• 10 dias de férias remuneradas por ano

• Preparação e suporte World Study

• Transfer para orientação

http://www.ConcursoAuPair.com/


7 – A documentação necessária para a viagem, assim como passaporte, vistos,
valores para despesas pessoais,  autorizações,  e seu porte no momento do
embarque, é responsabilidade da ganhadora. 

8 – O prêmio é insubstituível e intransferível, de modo que, caso a ganhadora
não usufrua,  ou  manifeste  o  seu  não interesse  em usufruir,  o  prêmio  será
automaticamente  cancelado,  sem  qualquer  restituição,  compensação,  ou
indenização de qualquer natureza

8.1 – Idade mínima do participante – 18 anos

9 – O resultado do concurso será divulgado nas mídias sociais da World Study
e Blog Cabide Colorido.

10. – A prescrição do direito ao prêmio ocorrerá no prazo de 30 dias contados a
partir da respectiva apuração.

10.1 – Não será devida qualquer indenização ou reembolso de qualquer valor
ao participante, seja por sua desclassificação ou outro motivo. 

11 – O candidato abaixo-assinado concede à World Study, de forma automática
e  gratuita,  autorização para utilizar de sua imagem e voz, na produção de
matéria promocional  e em peças publicitárias, com exposições em qualquer
tipo de mídia, através de internet, rádio, televisão ou telefonia, fixa ou móvel,
bem como através de jornais e revistas, impressos ou on-line, site e Blog; 

O  candidato  atesta  estar  ciente  e  de  acordo  com  as  regras  e
determinações  do  presente  regulamento,  nada  tendo  a  se  opor  com
relação ao mesmo.


