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Conhecer a Austrália

Programa Demi Pair Austrália
O Programa Demi-Pair na Austrália é destinado a raparigas (dos 18 aos 35 anos) que
queiram combinar um Curso Geral de Inglês ou fazer Estudos Académicos com um
trabalho de 20 horas por semana a cuidar de crianças.
O Programa Demi Pair decorre apenas enquanto estiver a realizar o Curso, sendo o
período mínimo de estudo de 12 semanas. O Programa poderá estender-se até um ano.
Período de Estudo
As participantes no Programa podem estudar em dois períodos destintos:
• Manhã – 8h até 12h30
• Tarde – 17h até 21h
Períodos de Trabalho
Sempre dependentes dos períodos de estudo de forma a não se sobreporem. Caso a
participante estude de manhã, as suas tarefas como Demi-Pair serão efetuadas à tarde.
Caso a participante estude ao final da tarde, as suas tarefas serão efetuadas durante o
período da manhã
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 trabalhosde-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.

Programa Demi Pair Austrália
Remuneração, Alojamento e Alimentação
As participantes recebem uma semanada de 100 AUD (sensivelmente 60€) pelo seu
trabalho com as crianças e tarefas domésticas leves. Para além desse valor, têm direito
a alojamento com pensão completa. Caso haja a necessidade de fazer horas extra as
demi-pair ganham 20 AUD/h.

Língua Inglesa e 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.

Custos & Visto
Custos
• Taxa de Inscrição na MultiWay – € 150
• Taxa Administrativa – € 700
• Custo do Programa – AUD $ 750 (+ valor do Curso)
• Depósito do alojamento – AUD $ 950 valor que
será reembolsado quando acabarem o programa
• 12 semanas do Curso – AUD $ 3.060
Visto
As participantes no programa devem ir com o Visto de
Estudante ou com o Work and Holiday Visa.
A MultiWay dará o apoio necessário para a obtenção
do mesmo.
• Visto de Estudante – Podem trabalhar e estudar de 12 semanas a 1 ano.
• Work and Holiday Visa – Apenas para estudantes dos 18 a 30 anos. Com este
visto podem fazer o programa até 4 meses (16 semanas) e estudar até 3 dias.
Este visto permite estar na Austrália até um ano, sendo obrigatório trabalhar os
4 meses.
Nota: Pedir o visto de estudante é mais dispendioso

Programa Demi Pair Austrália
Documentação para a Inscrição
A ser entregue pela Candidata
Todas as colocações de Demi-Pairs são 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, com
um custo extra de AUD $ 800;
• 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, babysitting, 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.
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