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A Global Exchange International apresenta o programa
Global Childcare UK para o Reino Unido nos países:

Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte.

Quem pode ser um Childcare UK? Homens e
mulheres solteiros, sem filhos, entre 17 e 25 anos.

GLOBAL
CHILDCARE

UK
 



Ser um Childcare UK é uma oportunidade incrível que a
Global Exchange International oferece aos nossos

intercambistas para que possam viajar, morar, trabalhar e
estudar no Reino Unido vivendo uma experiência incrível. 

 

Ser um Childcare UK é pertencer a uma família anfitriã
como adulto responsável, apoio e irmão ou irmã mais
velho(a) para as crianças, e acompanhá-los em suas

atividades diárias. Conheça mais!
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Variedade de destinos 
Oferecemos programas dirigidos a homens e
mulheres entre 17 e 25 anos de idade na
Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte.
Experiência para toda a vida 
O aprendizado obtido durante o programa não
termina no regresso, sendo útil por toda a vida.
Aprendizado de um idioma 
A necessidade de se comunicar em outra língua
permite desenvolver habilidades com êxito.

Grandes 
Beneficios 



Formação de vínculos
multinacionais 

 
Nossos aplicantes frequentam instituições

onde conhecem estudantes de outros países
e culturas diferentes. Esse networking

poderá ser muito útil no futuro.
Viver com uma família diferente, frequentar
uma instituição educacional no exterior e
fazer amigos do mundo todo é a melhor
maneira de se obter uma visão global da

situação atual em temas políticos,
econômicos e sociais.

 

Melhor imersão no mercado
global 

 
As empresas estão cada vez mais

exigentes, solicitando talento humano
com mais de um idioma e também com

experiência internacional. 
 



1. Ser solteiro(a)  e não ter filhos.

2. Não ter antecedentes criminais.

3. Ter entre 17 e no máximo 25 anos recém cumpridos (no momento da entrega da documentação,
o/a aplicante deve ter cumprida a maioridade de 18 anos. O aplicante só poderá permanecer no
programa até cumprir os 27 anos).

4. Ter, ou estar disposto a obter um nível de inglês intermediário para conversação (mínimo B1), que
lhe permita manter uma conversa. O aplicante será avaliado por um assessor internacional de
processos da Global Exchange International, o qual aprovará o avanço no processo ou a
necessidade de maior tempo de preparação no idioma para uma nova entrevista, segundo o
desempenho do aplicante e tendo em conta que o requisito de idade o permita. Até que seja
aprovado na entrevista de idioma, o aplicante tem o compromisso de manter ou melhorar seu nível
de inglês durante todo o processo de aplicação; ele deverá apresentar o exame SELT (Secure English
Language Test) e demonstrar o nível mínimo solicitado pelo programa. Este exame é exigido pelas
autoridades de imigração do Reino Unido.

5. Ter um excelente estado de saúde, sem antecedentes de problemas físicos, psicológicos,
psiquiátricos e/ou transtornos alimentares. Não estar sob tratamento médico que requeira
medicação ou controle constante.

IMPORTANTE: No caso de apresentar alguma situação clínica particular, consulte previamente seu
assessor de processos.

Do que você precisa para viver a sua melhor experiência



6. Ter aptidão, experiência e gostar de cuidar de crianças. No caso de não ter muita experiência, estar
disposto a adquiri-la e apresentar as respectivas certificações como requisito da aplicação. Apresentar ao
menos 2 experiências NÃO familiares no cuidado de crianças nos últimos 5 anos. O número de horas
dependerá do perfil do aplicante.

7.  Estar disposto(a) a cumprir o tempo mínimo de permanência de 1 ano do programa.

8.  Durante a estada como Childcare UK não será permitido fumar e/ou tomar bebidas alcoólicas, já que seu
trabalho será focado diretamente no cuidado de crianças e este é um dos requerimentos exigidos pelas
famílias.

9.  O/a aplicante deverá estar capacitado ou disposto a adquirir o requisito de primeiros socorros e natação
em seu país de origem. Os certificados deverão ser apresentados durante o processo.

10. Durante a convivência na casa de família, o aplicante deverá assumir o papel de irmão/irmã mais velho e
adulto responsável.

11. O/a Childcare UK deve assumir o custo do seguro médico no Reino Unido para todo o ano
(aproximadamente £624), este valor será reembolsado aos 6 ou 12 meses de programa.

12. Para o processo de visto, o Childcare UK deverá assumir o custo do cadastro de biometria. 

13. Não ter tido visto negado a nenhum país do Reino Unido. Não ter pedidos de residência ou asilo político
em outros países, ainda que estes tenham sido aprovados. Não ter descumprido com as condições de
vistos adquiridos em outros países.

Do que você precisa para viver a sua melhor experiência



Trabajar dentro de sus funciones ““Childcare UK”;” aproximadamente 25.5 horas
semanales.
Debe tener mínimo 200 horas de cuidado de niños.

Salario semanal de aproximadamente £138.09.
Por cada hora extra tendrá una remuneración de £6.07 por hora, trabajo máximo
de 45.5 horas a la semana.

Para este programa existen dos tipos de perfil:

Perfil “Global Childcare UK Standard”

                     
Beneficios “Global Childcare UK Standard”



Trabalhar dentro das funções “Childcare UK” por até 35 horas semanais
Ter um mínimo de 300 horas cuidando de crianças
A experiência em cuidados com crianças deverá ser adquirida em creches ou escolas
com referências verificáveis, ou
Ter um diploma em curso relacionado à educação, desenvolvimento infantil ou
profissional de saúde, ou
Experiência prévia como Au Pair em qualquer destino, com referências verificáveis, ou
Experiência com bebês não familiares

 Pelas 35 horas de trabalho, um salário semanal de £189.70
 Por horas extras, terá uma remuneração de £6.07 por hora, com um total máximo de
45.5 horas por semana

Perfil “Global Childcare UK Pro”
 

   Beneficios “Global Childcare UK Pro”
 



A “Host Family”, família anfitriã, espera que seu “Global Childcare UK ”
 

Seja um apoio e um adulto responsável na ausência dos pais.

Seja uma pessoa madura, honesta, responsável, pró-ativa, paciente, que assuma responsabilidades
e tenha bom senso.

 Zele pela proteção, segurança e cuidado das crianças.

Zele pela alimentação das crianças quando estas estiverem sob seus cuidados.

Ajude as crianças com os deveres acadêmicos e extra-curriculares.

Brinque e cuide das crianças da família.

Zele por um ambiente organizado para as crianças.

Como membro da família, deve contribuir para manter organizado o lugar onde mora.

Compartilhe positivamente seu idioma e cultura.

Seja membro ativo da família anfitriã, participe em suas atividades culturais, sociais e compartilhe
de seus costumes.

Seja prudente e respeitoso com as normas, costumes e crenças da família anfitriã.
As funções serão acordadas previamente com a família, e é possível que requeiram que o/a
“Childcare UK” realize alguma função que não esteja mencionada aqui, mas que seja permitida pelo
programa.



Em sua melhor experiência você irá desfrutar de:
 

Acomodação e alimentação na casa da família.
A oportunidade de viver a experiência com uma família anfitriã em um dos
países do Reino Unido.
A possibilidade de melhorar seu nível de inglês através do intercâmbio cultural
Ter uma experiência de trabalho legal no Reino Unido e, com isto, agregar ao
seu currículo
Oportunidades para estudar e obter um certificado de proficiência no Reino
Unido (não obrigatório e por conta do aplicante).
A possibilidade de estender o visto por até 5 anos (dependendo da idade, uma
vez que é permitido estar somente até os 27 anos como “Global Childcare UK”).
Os custos do visto são assumidos pela família anfitriã.
Apoio durante a estada por parte da agência patrocinadora.
Grande benefício de viver uma experiência de intercâmbio cultural, estando
imerso na cultura e costumes britânicos.
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