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Programas Demi Pair na Austrália (Perth ou Sidney) 

************************************************************************************************** 

 
Estes programas são destinados a raparigas (dos 18 aos 35 anos) que queiram 
combinar um curso Intensivo de Inglês a tempo inteiro ou fazer estudos académicos 
com o trabalho de 15 ou 20 horas por semana. 
 
O Programa Demi Pair só decorre enquanto está a fazer o curso. 
O período mínimo de estudo é de 12 semanas, podendo ir até um ano.  
 
As estudantes Demi Pair estudam a tempo inteiro durante o dia e dão assistência em 
casa antes e/ou depois da escola. As tarefas incluem vestir e dar de comer às crianças; 
levá-las/buscá-las à escola ou ATL; preparar o lanche; supervisionar as brincadeiras, os 
banhos e outras tarefas de casa. 
 
Recebem uma semanada pelo seu trabalho com as crianças e tarefas domésticas leves, 
além do alojamento com pensão completa. 
 
 
Tarefas com as crianças 
 

 Vestir e alimentar as crianças; 

 Levar as crianças à escola ou ficar a tomar conta delas; 

 Supervisionar as brincadeiras e os trabalhos-de-casa; 

 Levar as crianças ao recreio; 

 Ajudá-las a tomar banho e a deitá-las. 
 
Trabalhos domésticos 
 

 Lavar e aspirar a casa; 

 Limpar o pó e arrumar áreas comuns; 

 Ajudar a lavar, dobrar e passar a ferro; 

 Ajudar os pais a preparar as refeições; 

 Ajudar a pôr a mesa e levantá-la depois das refeições. 
 
As Demi Pairs podem escolher trabalhar entre 15 a 20 horas por semana, devem 
fazer bay-sitting, e devem inscrever-se a tempo-inteiro. 
 

 



Língua Inglesa + Requisitos de Estudos 

*************************************************************************************** 

As Demi Pairs DEVEM inscrever-se num curso de Inglês ou outro programa académico 
em paralelo com o trabalho. 
 
As estudantes Demi Pairs devem ter pelo menos o nível Intermédio de Inglês, havendo, 
também, requisitos de conhecimentos de Inglês para outros cursos que não o de 
General English. 
 
O período de colocação das Demi Pairs e estudo de Inglês vai de 12 semanas até 1 ano. 
 
O horário semanal das aulas de Inglês é de 20 horas. 
 

Custos + Visto 
*************************************************************************************** 

 
Custos 

Taxa de Inscrição na MultiWay: € 150 

Programa: AU$630 Sidney (+ valor do curso) | AU$800 Perth (+ valor do curso) 

 

Visto 

As participantes no DPP devem ter Visto de Estudante  

(A MultiWay dará o apoio necessário para a obtenção do mesmo). 

 

 

Opções de trabalho 
*************************************************************************************** 

 

Há duas opções de trabalho: 

 Demi Pair – 15 horas de trabalho e 1 noite de bay-sitting  

= $60.00 por semana com pensão-completa; 

 Demi Pair – 20 horas de trabalho e 2 noites de baby-sitting  

= $120.00 por semana com pensão-completa. 

 

Nota: As Demi-pairs podem trabalhar o máximo de 15h a 20h por semana. Por isso 

recebem um pocket-money entre AU$60-AU$120 por semana ou um passe semanal 

de transportes no valor de AU$60.



 
 

Documentação para a Inscrição 
*************************************************************************************** 

 

A ser entregue pela Candidata 

Todas as colocações de Demi-pairs sejam acompanhadas por um dossier que 

contenha (em Inglês): 

 

 A ficha de Inscrição preenchida na totalidade; 

 Prova de que tem nível de Intermédio da Inglês; 

 Certificados de habilitações  

(para quem queira frequentar um nível universitário de estudos); 

 Portfolio fotográfico comentado; 

 Um certificado de primeiros socorros ou equivalente. Não pode ter mais de 

dois anos de validade (este pode ser adquirido na Austrália, se ainda não o 

tiver); 

 Duas referências que comprovem que tomou conta de crianças; 

 Duas referências que atestem o seu caracter idóneo; 

 Um relatório médico; 

 Uma Carta de Apresentação dirigida à Família de Acolhimento; 

 Um Certificado de Registo Criminal (não deve ter mais de dois anos); 

 Carta de condução (recomendado); 

 Qualquer outro certificado, por ex: natação, babbysitting,etc. 

 

A Organização responsável dará à Demi Pair um dossier contendo: 

 

 A ficha de inscrição da família detalhada; 

 Fotografias da família; 

 Uma carta de boas-vindas da família. 

 

 


