IRLANDA
Dublin
Programa de inglês + Trabalho Remunerado
Escola: Horner School
Descrição do programa
Nossa escola afiliada em Dublin oferece um programa no qual os estudantes podem combinar estudos
de longa duração (50 semanas) e trabalho na Irlanda.
Durante as primeiras 25 semanas de curso, um máximo de 4 semanas de work holiday está disponível,
com as demais 21 semanas a serem tiradas após o término das aulas. Pode-se também tirar as 25
semanas de work holiday após a conclusão das 25 semanas de estudo.
O que está incluído no valor do programa:
25 semanas curso de inglês (20 aulas semanais)
25 semanas de work holiday
Material de estudo inicial
Máximo de 12 estudantes por sala de aula (média de 8)
02 atividades sociais por semana
Acesso livre à biblioteca
Acesso gratuito à conexão Wi-Fi no edifício principal
Serviços de suporte para os trâmites do visto, incluindo a obtenção de número fiscal para o
emprego e abertura de contas bancárias
Período total do visto: 50 semanas (a confirmar no momento da reserva)
Seguro médico
Envio documentos para o pedido do visto
Teste TOEIC incluso (teste necessário pela imigração ao final do curso Ano Letivo)
O que NÃO está incluído:
Passagem aérea
Traslados e despesas pessoais
Hospedagem

Curso de inglês
O Curso Geral de inglês oferece a prática do idioma nas suas quatro áreas principais: leitura, fala,
escrita e compreensão. A primeira sessão foca no estabelecimento e organização dos conhecimentos
gramaticais e do vocabulário. A segunda sessão tem o objetivo de desenvolver a capacidade de
comunicação de cada estudante.
Aulas: 20 aulas de inglês geral por semana
Horários: 9:30 – 13:10 de segunda à sexta-feira
Níveis: do principiante ao avançado
Turmas: máx. de 12 alunos por turma e média de 8, de janeiro a junho. Máx. de 14 e
média de 10, de outubro a dezembro.
Início: toda segunda-feira
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Requisitos

Os estudantes devem estar de acordo com os seguintes requisitos para participar do
programa:
Seguro de saúde e pagamento integral do programa antes da chegada na Irlanda
Os estudantes devem ter acomodação reservada na Irlanda antes da chegada*
Apresentação da Carta de Aceitação (emitida pela escola após o pagamento integral do
programa) para as autoridades de imigração irlandesas no momento de chegada ao país
Abertura de conta bancária na Irlanda com depósito mínimo de €3.000,00. Esse requisito
deve ser cumprido em até 30 dias após a chegada para que se receba o Cartão de
Imigrante do GNIB, e por consequência estar com situação regular durante todo o período
de curso. O Cartão de Imigração custa €300,00 por emissão.
Presença mínima em aulas de 85% e aprovação em um exame internacional de inglês. Os
alunos que frequentarem menos que 85% das aulas estarão violando seu deveres como
imigrante.
Nota: Caso o estudante trabalhe meia jornada ou jornada completa (part / full time) ele deverá
realizar o exame Cambridge durante sua estada na Irlanda. O preço do exame não está incluído no
valor do programa.

Preço
PREÇO: 3415EUR

Perguntas frequentes
P: Eu posso ficar na Irlanda por menos de 50 semanas?
R: Caso não esteja interessado em ficar na Irlanda por um ano completo você poderá reduzir o
período de work holiday.
P: Eu posso viajar para outros países durante o programa?
R: Sim. Para viajar para fora da Irlanda você deve obter uma carta da escola informando datas de
saída e retorno. A Irlanda não faz parte do tratado de Schengen, portanto consulte a documentação
necessária para a sua entrada no país de destino.
P: Eu posso estudar em uma determinada cidade na Irlanda e depois me mudar para
outra parte do país durante o período de work holiday?
R: Você pode viajar livremente pela Irlanda durante seu período de work holiday, no entanto, seu
Cartão de Imigrante estará registrado na cidade na qual você estará estudando. No caso de
mudança de endereço você deverá se registrar novamente na imigração local. Isso envolve também
se matricular em uma nova escola local.
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Students Mustsobre
have*:vistos
Informação

Para trabalhar na Irlanda deve-se solicitar um número PPS – social security number – após
a chegada. Nossa escola afiliada auxiliará o estudante com o processo de imigração sem
nenhum valor adicional. Informações completas estarão disponíveis na escola após a
chegada – www.inis.gov.ie

Notas importantes:
•

•

•

Durante o período do curso o aluno poderá trabalhar 20 horas semanais e durante
os meses de Maio, Junho, Julho, Agosto e do dia 15 de Dezembro a 15 de Janeiro
40 horas semanais.
Dado as recentes mudanças na Imigração Irlandesa, o período do visto pode ser
igual ou inferior a 50 semanas. Esta informação deve ser confirmada, no momento
da reserva.
Durante o período do curso o aluno pode ter férias de no máximo 6 semanas.
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