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Trabalhar 
nos Estados 

Unidos?

A Global Exchange International se caracteriza por oferecer 
oportunidades enriquecedoras aos latinoamericanos 
interessados em viajar, conhecer, desfrutar, aprender, 

ensinar, trabalhar e trocar experiências culturais.
 
 
 



De que se 
trata o 

programa 
Summer 

Camp USA?

A experiência de participar de um Summer Camp nos 
Estados Unidos é maravilhosa. Você poderá ser um Camp 
Counselor nos melhores acampamentos de verão do país, 

com opções diversas para você escolher.
 

Lá você será o monitor e conselheiro de grupos de crianças 
e/ou adolescentes que viajam de diferentes lugares do

mundo, os quais irão aprender com você, suas habilidades e 
costumes, enquanto aproveitam o acampamento. Você os 

guiará e orientará nas atividades diárias, atendendo as 
indicações do gestor do acampamento.



Além de praticar e melhorar seu nível de inglês e conhecer 
outras culturas, você irá receber um salário por seu trabalho 
no acampamento escolhido, tendo também um tempo extra 

para viajar pelos Estados Unidos após a conclusão do 
programa. Você também irá receber um certificado por sua 

participação no programa.

De que se 
trata o 

programa 
Summer 

Camp USA?



Nos Estados Unidos a maioria dos acampamentos possuem duração de 8 
semanas, com as temporadas funcionando geralmente entre Junho e 

Agosto (sua data de embarque deverá ser em Junho).
 
 

A Global Exchange International é uma agência multinacional que conta 
com 17 anos de experiência desde sua fundação. Temos escritórios em 19 
países, e mantemos alianças e convênios internacionais com empresas de 

grande renome mundial. Já concretizamos mais de 13 mil processos de 
intercâmbio da América Latina para o exterior.

 
Te convidamos a contatar nossos assessores internacionais e conhecer mais informações sobre nossos 

programas e serviços consultando-nos em www.tumejorexperiencia.com/brasil



Crescimento pessoal: Ao conhecer diferentes culturas você 
obterá uma melhor compreensão da sua própria cultura, e das 
traduções que influenciaram a forma como você vê o mundo. 

Intercâmbio cultural: Os programas de intercâmbio cultural 
oferecem a oportunidade de explorar outras culturas, tradições, 
crenças, sociedades e idiomas. Essas oportunidades te 
permitirão ver o mundo por uma perspectiva diferente.

Independência: A experiência de intercâmbio cultural te 
permitirá ganhar autonomia e independência ao enfrentar os 
desafios de estar longe de casa.

Praticar o Inglês: Nossos programas de férias nos Estados 
Unidos te permitirão fazer uma imersão em um lugar de língua 
inglesa, melhorando seu nível do idioma enquanto você também 
ensina palavras de seu próprio idioma aos outros participantes.

Grandes 
Benefícios 



Remuneração financeira: Participando do programa Summer 
Camp você receberá um salário, o que te ajudará a compensar 
os custos do programa e te proporcionará uma economia para 
gastar após o acampamento.

Experiência de trabalho: Além de todos os benefícios 
anteriormente mencionados, você também terá uma valiosa 
formação profissional, que te será útil quando regressar ao seu 
país  

Grandes 
Benefícios 



Ter entre 18 e 29 anos no momento da aplicação. 
Estar solteiro, sem filhos.
Nível intermediário de Inglês (B2 conversacional) 
Passaporte e visto vigentes.
A capacidade de supervisionar e interagir com crianças e 
adolescentes entre 8 e 15 anos.

Te convidamos a contatar os nossos assessores internacionais e conhecer mais 
informações sobre nossos programas e serviços, consultando-nos em 

www.tumejorexperiencia.com/brasil

O que você precisa para viver a sua melhor experiência

http://www.tumejorexperiencia.com/


Salário semanal que, ao final do programa, somará entre USD 1200,00 e USD 1750,00 

Acomodação e refeições durante todo o acampamento
Suporte contínuo durante todo o programa
Período de férias para viajar pelos Estados Unidos ao final do programa  

                      *(segundo as habilidades do participante e a especialidade do acampamento)*

Te convidamos a contatar nossos assessores internacionais e a conhecer mais informações sobre nossos 
programas e serviços, consultando-nos em www.tumejorexperiencia.com/brasil

Benefícios

http://www.tumejorexperiencia.com/

