
O programa proporciona uma experiência internacional para os
profissionais brasileiros que procuram aprimorar-se na área de
Gastronomia, Hotelaria ou Turismo. Oferecemos vagas rotavas
de intercâmbio profissional remunerado nos Estados Unidos em
hotéis 4 e 5 estrelas e restaurantes do Guia Michelin, pelo período
de 12 a 18 meses em todos os estados americanos.

DuDurante esse período, você será um residente temporário nos
Estados Unidos e poderá abrir conta em banco, rar carteira de
motorista, ter um número de Social Security, etc.



QUEM PODE PARTICIPAR

REMUNERAÇÃO



Além da aquisição do conhecimento técnico e de se tornar um profissional de
cozinha e hotelaria internacional, você também terá um aprendizado único com

essa vivência marcante nos Estados Unidos.

Para os candidatos casados, é oferecido o visto J2
para o cônjuge, que também permite trabalho. 

A solicitação da permissão de trabalho deve ser feita
nos Estados Unidos e custa entre $400 e $500 dólares,
pagos diretamente ao departamento responsável.

Para vagas de gastronomia, o inglês pode ser intermediário,
que permita a comunicação com seus colegas na cozinha.

Para as vagas de Recepção e A&B, é necessário inglês avançado,
pois haverá contato direto com clientes.

A idade mínima para participar do programa 
é de 18 anos. A idade máxima é flexível, mas depende

do nível de qualificação do candidato.
Profissionais que estão mudando de carreira
terão a oportunidade de aprimorar-se mesmo

com idade acima de 40 anos.

ATINGIR O NÍVEL INTERMEDIÁRIO DE INGLÊS
É MAIS FÁCIL DO QUE VOCÊ IMAGINA

SÓ DEPENDE DE VOCÊ!



O programa J1 é um programa multicultural oferecido pelo Departamento de Estado Americano para todas
as nacionalidades. Desta forma, o investimento inicial para candidatos da Europa, Japão e Coréia do Sul, por

exemplo, pode ser considerado baixo, assim como a remuneração, de acordo com seus padrões.

Para os países da América Latina, assim como o Brasil, o investimento inicial pode ser considerado alto,
mas a remuneração também é elevada. O salário é pago por hora e varia de acordo com cada empregador.

*CÂMBIO DE FEVEREIRO/2020

O investimento inclui a emissão de documentos nos Estados Unidos, a busca de uma vaga adequada pelo
Headhunter americano, o envio expresso de formulários para o Brasil, tradução simples de documentos, 

além de todo o acompanhamento até o final do programa.

O Seguro Saúde Internacional é um serviço que cobre necessidade de atendimento relacionado à saúde, 
sendo incluída a remoção aeromédica em casos extremos.

NO SEU FUTURO
VALE A PENA INVESTIR



As parcelas referentes à parte da documentação inicial e ao seguro saúde são pagas em território americano,
sendo apenas a primeira a pagar em até 10 dias antes de embarcar. 

O seguro saúde é obrigatório durante o programa. Ele varia de acordo com a idade, conforme os planos médicos no Brasil.

O PAGAMENTO DO INVESTIMENTO INICIAL DEVERÁ SER REALIZADO
APÓS A APROVAÇÃO FORMAL PARA A OFERTA DE TRABALHO

*VALOR SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

INVESTIMENTO



RESUMO FINANCEIRO DO MÊS








