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Agradecemos a você por escolher nossa
agência para ingressar no maravilhoso
universo australiano, um dos lugares mais
bonitos do mundo.
Este manual será seu companheiro de
viagem e foi elaborado especialmente para
você, estudante intercambistas.
Seu objetivo é promover a interação entre
alunos e a nova realidade a ser descoberta,
apresentando um panorama geral do país.
Ele o ajudará a esclarecer dúvidas que
poderão surgir durante o tempo em que
estiver em seu intercâmbio.
Conte conosco e boa viagem!
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Descubra a Austrália
antes de viajar, com a Study for Life

Localizada na Oceania, banhada pelos
oceanos Índicos, Pacíﬁco Sul e Antártico.

Dia Nacional da Austrália (Australian
Day), 26 de Janeiro.

Capital, Camberra (Australian Capital
Territory)

As estações do ano são: de Dezembro
a Março, Verão. Março a Julho, Outono.
Julho a Setembro, Inverno e de
Setembro a Dezembro, Primavera.

População de 23,5 milhões de
habitantes.
Religião predominante no país é o
Cristianismo.
Idioma falado, o inglês.
O governo da Austrália é o Regime
Parlamentarista, comandado por um
Primeiro Ministro, o país é comporto
por 6 estados e 2 territórios.

Os esportes mais praticados são:
golfe, corrida de cavalos, surfe, rúgbi
e o futebol australiano ( se joga com
os pés e com as mão uma bola oval)
Os australianos gostam muito de
churrasco, o famoso barbecue e assim
como os brasileiros eles gostam de
tomar uma cerveja e ir na praia.
As cores nacionais da Austrália são
o verde e o dourado.
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HORA DE FAZER
AS MALAS
Não deixe para fazer as malas em cima da hora, veja e escolha tudo o que é importante para
você, se ﬁzer tudo na correria pode deixar de levar o que te interessa de verdade. Uma dica
importante é fazer uma lista das coisas que vai levar na bagagem de mão, já que a viajem é
longa. Não se esqueça dos itens que são proibidos levar na parte de cima do avião.

Mas o que levar?
Dê preferência para roupas casuais e confortáveis e que sejam para seu uso diário. Invista
em calça jeans, leggin, camisetas, blusinhas e tênis. Não leve roupas que você já não usa mais,
escolha o necessário e de utilidade. Levar roupas com tecidos mais práticos de lavagem e
que não amasse muito já ajuda muito na hora de economizar com o ferro de passar roupa.
Dica importante: caso você viaje com alguém da família ou amigo, distribuam as roupas nas
malas de ambos, caso haja extravio da mala você não ﬁca desamparado.
Sempre tenha uma opção de roupa mais formal, você nuca sabe se precisará ir a um evento
mais formal ou até mesmo uma entrevista de emprego. Se você já tem intenção de procurar
um trabalhar como garçom ou garçonete, já separe calça e sapatos pretos, além da camisa
preta ou branca, tudo varia de restaurante. Já se optar em trabalhar nas cozinhas é indispensável levar roupas mais antigas e que possam ser usadas sem se preocupar em estragá-las.
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Se você for estudar em uma cidade mais fria e se principalmente for chegar no inverno é bom
colocar na mala, casacos pesados e roupas quentes, invista nas luvas, toucas e cachecóis de lã.
Caso você vá para uma cidade com menos frio, leve blusa de moletom e uma jaqueta mais
quente, assim, você pode usá-las dependendo da temperatura e do seu frio. Descarte levar
toalha, travesseiro ou cobertor, esses itens você compra lá, além de ocupar muito espaço.
Guarde em sacos plásticos tudo que for de vidro e que possa estourar, é aconselhável guardar
os sapatos também, assim eles não entram em contato direto coma roupa. Não se esqueça
da mochila, você vai utilizá-la tanto para ir estudar quanto para passeios de ﬁnal de semana.

O que não levar
Não é permitido entrar na Austrália com artigos que contenham madeira, plantas, sementes
e partes de animais (como penas). A entrada de gêneros alimentícios no país é restrita, por isso,
evite levar alimentos de origem natural, dê preferência aos produtos industrializados e com
embalagem lacrada. Não é possível entrar no país com mais de 2.250 litros de bebida alcoólica
e 50 cigarros (menores de 18 anos não podem levar nenhum desses itens). Quer saber mais
sobre o que é e não é permitido entrar na Austrália acesse:

http://www.border.gov.au/

Vale lembrar que: no Brasil as regras para as bagagens mudaram, as companhias aéreas
estão autorizadas a cobrar pela bagagem despachada e não são mais obrigadas a oferecer
a franquiade uma bagagem de 23 kg para voos nacionais e de dois volumes com até 32 kg
para voos Internacionais.
PESO DAS MALAS EM OUTRAS COMPANHIAS AÉREAS:
O número e peso das malas variam de acordo com a companhia aérea
Etihad = 2 malas de no máximo 32 kg cada
Emirates = 2 malas de no máximo 32 kg cada
Qantas = 2 malas de no máximo 32 kg cada
Qatar = 2 malas de no máximo 32 kg cada
South African = 2 malas de no máximo 32 kg cada
Singapore = 2 malas de no máximo 32 kg cada
Lan Chile = 2 malas de no máximo 23 kg cada
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Quer levar mala extra? Algumas companhias permitem que o viajante leve uma mala extra
com o mesmo volume das outras, e o valor extra cobrado é de aproximadamente US$180,00.
Material esportivo pode levar? Pode sim, mas você terá que pagar uma taxa de US$ 180,00 ,
além de embarcar em um case especial . Porém, tem companhias que não fazem esse tipo de
transporte, veja com seu consultor as linhas aéreas que fazem.

Proteja sua bagagem
Todo cuidado é pouco quando você vai viajar para outro país e levando todas as coisas que
são mais importantes para você! Portanto, proteja sua bagagem. Identiﬁque sua mala, coloque
ﬁtas ou adesivos para diferenciar das outras. Se quiser colocar cadeado também pode, mas
isso não impede que ela seja aberta. Caso queira, os aeroportos também disponibilizam o
serviço de embalar sua mala, protegendo de furtos e danos as suas coisas. Esse serviço custa
aproximadamente 40 reais.
O que levar na bagagem de mão: A bagagem de mão deve pesar no máximo 10 kg.
Ela deve estar dentro das dimensões - 40 x 25 x 55 cm (comprimento x largura x altura).
É possível embarcar também com mochila ou a mala de computador.
O que posso levar?
Kit higiene pessoal
Chinelo para maior comodidade no voo
Uma ou duas trocas de roupas
Todos os equipamentos eletrônicos devem ir com você no avião
(celular, notebook, máquina de fotográﬁca e tablets)
Não se esqueça de levar livros e revistas para sua distração
O que não posso? Objetos cortantes ou perfurantes (lâmina de barbear, lixa de unha de metal,
tesouras e cortadores de unhas).
Regras para transporte de líquido em viagens internacionais
É considerado líquido: produtos pastosos (creme dental),
gel de cabelo, cremes, rímel, aerossol e similares.
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A condição para embarcar com esses itens é:
Todos os líquidos devem estar em potes individuais.
O volume total não deve ultrapassar 1 litro.
Caso precise usar medicamentos no avião, você deverá estar com a receita em mãos.
Se você precisar levar alguma comida com dieta especial ou papinha de bebê, que
serão consumidas no voou, mostre logo na inspeção de bagagens.
Líquidos que sejam adquiridos no Free Shop podem exceder os limites acima, desde
que dispostos em embalagens plásticas seladas e com o recebi de compra com a data
de início do voou. Se tiver alguma dúvida, pergunte à companhia aérea antes de viajar.
Extraviou sua bagagem, e agora?
Em caso de extravio da sua mala procure imediatamente a companhia aérea para informar
o caso. É necessário que você preencha um formulário para comunicar o acontecido e solicitar
a busca das malas.
Caso você tenha contratado um seguro viajem, entre em contato com a seguradora para
reivindicar o reembolso sobre a bagagem se não for encontrada.
Não se esqueça de preencher o formulário de perda de bagagem, só assim poderá dar
entrada na seguradora. Guarde os comprovantes de despacho de bagagens, elas podem ajudar
na localização das malas.

Cuidado com os medicamentos
Prepare uma bolsinha ou necessarie com os remédios que você sempre leva no caso de
emergências como: anti-inﬂamatórios, anticoncepcionais ou analgésicos.
Em muitos casos é necessário mostrar a receita médica caso a quantidade for elevada.
Se você pretende levar algum tipo de medicamento alternativo como: vitaminas ou fórmulas
manipuladas veja a necessidade de apresentar para a alfândega, além da receita médica.
No caso dealgum medicamento controlado ou de uso contínuo para tratamento como
antibióticos, deverá ser apresentado uma receita em inglês ou traduzida.
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É hora de tomar a vacina da Febre Amarela
É importante tomar a vacina da Febre Amarela 10 dias antes de ir viajar, você pode encontrar
a vacina em postos de saúde, rodoviárias e hospitais gratuitamente. É necessário trocar a sua
carteira de vacinação e nacional para internacional, as informações estarão em português e inglês.
Para dar entrada na troca faça seu cadastro em casa mesmo, pelo SISPAF:

https://viajante.anvisa.gov.br/viajante/
Caso não faça o cadastro com antecedência, é necessário preencher o formulário direto no
posto da ANVISA, assim você receberá diversas informações da vigilância sanitária e a orientação
de vacinas para os viajantes, que também pode ser encontrada no site da ANVISA.
É indispensável ligar para o posto da ANVISA ( 0800-642- 9782), e agendar a sua ida para
modiﬁcar a carteira de vacinação, os postos que ﬁcam nos aeroportos não trabalham 24 horas.
É válido lembrar que a ANVISA só realiza a troca e não aplica vacina. Esteja á par de
todos os cuidados e evite problemas na hora do embarque.
Não deixe para solicitar a troca da carteira de vacinação, quanto antes você tomar a vacina
e estiver com essa parte concluída, menos “dor de cabeça” você terá. Se você mora em São Paulo,
o Hospital das Clínicas oferece a vacina e já pode retirar sua carteirinha no local.
Quer mais informações, então ligue para: (11) 2661-6392.
Atenção: caso você não tenha tomado a vacina até 10 dias antes de viajar, você corre o risco
de ser barrado no embarque, ou chegar na Austrália e ser mandado de volta ao Brasil.
Providencie uma procuração
É muito importante você providenciar uma procuração antes de ir viajar. Deixar alguém de
conﬁança para responder pelo seu nome aqui no Brasil enquanto você estiver fora.
De acordo com a procuração, a pessoa poderá responder em seu nome nos casos de trancar
ou fazer matrículas em Universidades, solicitação de documentos ou transferência de unidade
de Universidade. Vender carro ou imóvel que esteja em seu nome. Caso haja algum problema
com banco aqui no Brasil, o responsável também poderá responder por você.
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Aeroportos e voos
Após a escolha do destino e da contratação do serviço para intercâmbio, é o momento de dar
os primeiros passos para viajar.
Veriﬁque a datas de ida e volta de sua passagem aérea coincidem com o seu visto.
Caso seu visto não esteja pronto, reveja as datas da viagem.
Chegue no aeroporto com pelo menos 3 horas de antecedência, chegar cedo te dá
tempo de resolver algum problema caso isso aconteça.
Procure o guichê da sua companhia aérea para realizar o check in e despachar suas malas.
Os documentos que serão apresentados são: passaporte, carteira internacional de
vacinação, passagem impressa e código de cadastro de milhas.
Conﬁrme com o atende da companhia aérea em qual aeroporto você deverá retirar
sua bagagem.
Logo após o check in você deverá ir para o embarque internacional e passar pela
Polícia Federal.
Procure seu portão de embarque (gate) e ﬁque próximo até que se inicie o embarque.

Escalas e conexão de voos
Durante a sua viagem para a Austrália você fará algumas escalas e conexões obrigatórias
até chegar ao seu destino. É válido lembrar que você deverá desembarcar com toda a sua
bagagem de mão, as bagagens despachadas só serão retiradas no aeroporto que foi indicado na hora do seu check in.
Após o desembarque você deverá ir até a Area Internacional (International Area) ou a área
de Passageiros em trânsito (Transit Passagers) e assim, aguardar o embarque. Fique atento as
televisões que indicam os horários e alas de embarque, pode haver algumas alterações em
relação ao seu cartão.
Algumas companhias aéreas tem uma grande espera entre as conexões. A Emirates é uma
companhia que pode demorar mais 8 horas em Dubai e para a comodidade do viajante
ela poderá organizar hospedagem e translado. Caso você embarque por essa companhia
procureo seu guichê em Dubai para organização do visto e trânsito para o país.
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Compras no Freeshop

Sabe o que é Stop de Voo?

Free shop é uma dos locais que mais
atraem o viajante que está num voo
internacional. Eles estão localizados
na parte Area Internacional é possível
fazer compras nos estabelecimentos.

Se você pretende estender a sua chegada
à Austrália, conhecendo outros países
onde seu voo faz pausas já comece a se
programar, essas paradas se chamam Stop.

Viajantes que sejam maior de idade,
tem a disponibilidade de entrar com
até AU$ 900,00 de compras feitas no
Dutty Free.
É recomendável que você compre na
Nova Zelândia ou já na Austrália, pois
assim, você tende a aproveitar preços
mais interessantes, além de não carregar
tanto peso até seu destino.

É importante que você organize essa
viagem com atenção, pois além de retirar
as malas no setor de Imigração do
aeroporto que fará a escala.
Outro ponto importante é saber quais os
documentos exigidos para entrar no país.
É aconselhável que você faça o STOP na
viagem de volta, assim você ﬁca menos
despreocupado em chegar no seu país
de origem.
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IMIGRAÇÃO E ALFÂNDEGA
NA AUSTRÁLIA
Departamento de Imigração
Assim que chegar no aeroporto você deverá passar pelos guichês de Imigração, onde deverá
apresentar os seguintes documentos:
Passaporte
Cartão de embarque (entregue no check in)
Endereço de acomodação
COE
Carteira Internacional de Vacinação
É comum os agentes de viagem fazer algumas perguntas sobre a sua viagem e entrada no
país, se você não entender muito bem o inglês é possível pedir um interprete. Algumas vezes
não haverá interprete que falará português, mas poderá receber ajuda em espanhol.
Alfândega
Após pegar as malas, é hora de passar na alfândega. Você precisará entregar o formulário de
entrada no país, que você preenche e assina no avião, os comissários entregam na hora que
você embarca.
Todas as malas passam por raio x, caso você esteja levando alguma comida, medicamento
ou outra coisa que não entre no país, declare no formulário e apresente-o na alfândega.
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Regras na Alfândega
Toda pessoa maior de 18 anos tem direito a levar para a Austrália:
50 cigarros
Até 2.550 litros de bebida alcóolica
Presentes de até US$900 isentos de taxas aduaneiras
É indispensável passar pela alfândega com esses itens que não podem ser comercializados
na Austrália.
Hora do Translado
Caso você contrate o serviço de translado, é necessário que você vá até o ponto de encontro
que foi destinado pela escola. O motorista do carro estará com uma placa com seu nome, ou
nome da escola. Caso seu voo se atrase avise a empresa de translado através dos números
que passados pela escola.
Se você não conseguir entrar em contato, fale com alguém aqui no Brasil, para que passe o
recado para a escola. Se você chegou e não tem ninguém te esperando, aguarde um tempo
no ponto de encontro.
Em alguns aeroportos tem guichês que vão poder te auxiliar nessacomunicação.
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HORA DA ACOMODAÇÃO
Homestay (casa de família)
A escolha desse tipo de acomodação deve partir do aluno, caso você queira se hospedar em
casa de família a escola providenciará uma. Mas é bom lembrar que nesse tempo de moradia
com essa família, os hábitos e cultura deverão ser respeitados, e você deverá se adaptar ao
seu dia a dia. As casas na maioria das vezes estão localizadas em bairros residenciais, um
pouco afastados do centro.
Locação de imóveis
Se você pretende alugar um apartamento na Austrália se prepare para algumas exigências.
Existem imobiliárias que alugam para estudantes, mas exigem diversos documentos que no
começo de um intercâmbio não são tão fáceis de conseguir. A melhor opção é já procurar
um apartamento alugado, já montado por outros estudantes, entrar no lugar de um colega
que está retornando para seu país, são as maneiras mais inteligentes naquele momento.
Você pode se informar sobre essas locações na sua escola. Normalmente esses apartamentos
têm e 3 a 4 quartos mobiliados e o valor do aluguel varia de acordo com a cidade e o número
de pessoas que residem lá. Os valores podem ser de AU$150,00 a AU$400,00 por semana.
A locação é acordada direto com a imobiliária, onde você deve pagar o BOND (depósito de
4 semanas de aluguel, para garantir sua locação), se você entregar os apartamento em ótimo
estados eles ainda reembolsam o valor pago no BOND.
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Segue links de buscas de acomodações recomendadas:
www.share-acommodation.net

www.realestate.com.au

www.gumtree.com.au

www.domain.com.au

www.property.com.au

www.flatmatefinders.com.au

www.shareaccommodation.com.org

Agrade sua nova família
Levar uma lembrancinha em forma de agradecimento a sua nova família, caso você opte
pelo homestay, é sem dúvida muito bom para começar um relacionamento harmonioso.
Tente levar presentes que representem o Brasil, como camisetas da seleção Brasileira,
cd’s, livros e até chinelos que tenham estampas que mostrem a cultura brasileira.

ADAPTAÇÃO À NOVA
CULTURA
É normal ﬁcar empolgado com a viagem e com as experiências que serão vividas nesse tempo
em outro país, mas o choque cultural pode ser um grande obstáculo quando se começa uma
nova vida longe de tudo que já se conhece.
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O período de adaptação a uma nova língua, comida, pessoas e até o clima podem começar a
deixar a pessoa confusa e irritada. Podem ocorrer alguns sintomas que são comuns entre os
intercambistas como:
Sintomas psicológicos: saudade, mudança de humor, insegurança, medo, vontade de
voltara para o Brasil, depressão, impaciência, irritabilidade, ataques de choro, entre outros.
Sintomas físicos: muito sono, fome compulsiva ou falta de apetite, dor de barriga, prisão
de ventre, diﬁculdade de concentração e até atraso na menstruação.
Atitudes compulsivas: arrogância, valorização exagerada do nosso país, depreciação da
cultura local, hostilidade com os habitantes nativos e de outras nacionalidades, entre outros.

Administre essa mudança
O choque cultural é forte, mas você deve ser mais forte ainda e enfrentar essa fase com
muita força de vontade. Tente não ser tão critico, deixe se levar pelas boas coisas que esse
novo país e as pessoas podem te proporcionar. Tente compreender a nova cultura antes de
formar alguma opinião ruim, se esforce para que esses pensamentos ruins não atrapalhem
esse momento e façam com que você desista.
Vale lembrar que nada é melhor ou pior, as coisas são apenas diferentes e você deve se
adaptar a elas, para poder viver bem e em paz. Caso esteja sendo muito difícil esse choque
cultural, procure orientação na sua escola.
Se prepare para o primeiro dia de aula
No primeiro dia de aula, é necessário que você chegue com antecedência na escola, em sua
Carta de Oferta (Letter of Oﬀer ou Letter of Acceptance), você encontrará os detalhes de horário
para se apresentar na aula. Veriﬁque com a escola, qual a data exata para apresentar
os documentos.
Leve seu passaporte, material (caneta e caderno), COE e leve também uma foto 3x4 para anexar
a sua carteirinha da escola. É comum o primeiro dia de aula ser uma o dia da Orientação, eles
te mostraram a escola, as informações sobre o curso e todo o suporte oferecido.
Caso você vá estudar inglês, você passará por uma avaliação de nível para começar o curso.
Se o seu curso for técnico ou universitário, você receberá informações sobre o conteúdo do
curso e sua grade de horários e matérias (em alguns casos não é permitido).
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As universidades e TAFFES utilizam uma semana para dar a orientação ao invés de um dia.
É obrigatório que você esteja presente todo os dias antes do começo das aulas.
Hora de trabalhar
Todas as pessoas que vão para a Austrália com visto de estudante, tem permissão para
trabalhar (no visto aparece o código “8105 – Work Limitation) que permite que o estudante
trabalhe até 40 horas a cada duas semanas, não cumulativas, durante o período de estudos,
além disso, quando você entrar de férias, poderá trabalhar integral.
O salário de um estudante é o suﬁciente para suas despesas pessoais, como alimentação,
moradia e locomoção. Se você economizar ainda pode passear ou viajar. É importante
ressaltar que todos os empregos formais na Austrália pedem o TAX FILE NUMBER (TFN),
que é o número que lhe dá o direito de ser empregado legalmente e é também a maneira
doempregador fazer seu recolhimento de impostos, como se fosse a carteira de trabalho.
Esses impostos serão reembolsados assim que você voltar para o Brasil. Quando começarem
as suas aulas, você já pode solicitar o TFN pelo Taxation Oﬃce ou pelo site www.ato.gov.au. O
documento pode chegar em 28 dias, mas com o comprovante de solicitação em mãos, você
já pode trabalhar no mesmo dia.

Como conseguir um trabalho na Austrália
Para conseguir um trabalho na Austrália, o primeiro passo é elaborar um currículum com suas
experiências e qual o cargo que você deseja ocupar no momento, providencie um celular, ter
um número te ajudará bastante na comunicação da empresa com você. Vá além do local que
você estuda, pegue o trem e vá atrás de novas oportunidades.
Seja persistente e volte nos lugares que já entregou seu curriculum. Esteja sempre bem apresentável e seja pontual. Procure por cafés, bares e restaurantes, deixe seu curriculum com o
gerente. Mostre sempre simpatia e cordialidade com quem te recepcionar.
Conversar com amigos que já estejam lá a mais tempo, eles podem indicar empress que
sempre estão precisando de pessoas para trabalhar. Outro ponto a ser destacado, é se
cadastrar em sites de emprego e processo de recrutamento, veja também anúncios nos
jornais locais e de bairro.
Caso você não domine o inglês muito bom, a opção por procurar um emprego de lavador
de carro (CAR WASH). Muitos brasileiros preferem de inicio esse trabalho, pois não precisam
de tanta comunicação.

17

Outra vaga que você deve procurar é o de limpadora de escritórios e hotéis (CLEANER), você
pode obter mais informações na própria recepção dos locais. Muitas escolas tem o JOBS CLUBS,
que auxilia os estudantes na busca por emprego. Se você está tendo diﬁculdade em achar um
emprego, a escola pode te ajudar se informe se esse serviço terá algum custo.
Para se candidatar a uma vaga servindo bebidas alcoólicas é preciso ter um certiﬁcado de
responsabilidade de manuseio de bebidas alcoólicas (RSA). Alguns escolas oferecem esse curso,
que tem duração de 1 dia , esse curso pode aumentar suas chances de conseguir um emprego.

Sites para se Candidatar a Empregos
www.seek.com.au

www.randstad.com.au

www.polyglot.com.au

www.gumtree.com.au

www.careers.colesmyer.com

www.webwombat.com.au

www.jobs.com.au

www.au.drakeintl.com

www.bluecollar.com.au

www.travellers.com.au

www.skilled.com.au

ww.drakeintl.com

www.careerone.com.au

www.polyglot.com.au

www.paxus.com.au

www.mycareer.com.au

www.webwombat.com.au

www.ambit.com.au

www.hays.com.au

www.bluecollar.com.au

www.michaelpage.com.au

www.paxus.com.au

www.workingin-australia.com

www.manpower.com.au

www.indeed.com.au

www.humanservices.gov.au

www.troys.com.au

www.jobsearch.gov.au

ww.drakeintl.com

www.lemontage.com.au

www.mycareer.com.au

www.paxus.com.au

www.spotless.com

www.alljobs.com.au

www.ambit.com.au

www.nosh.com.au

www.simplyhired.com.au

www.michaelpage.com.au

www.alseasons.com.au

www.myfuture.edu.au

www.manpower.com.au

www.stedmans.com.au

www.apsjobs.gov.au

www.troys.com.au

www.tidyme.com.au

www.jobsjobsjobs.com.au

www.pinnaclepeople.com.au

www.mastercare.com.au

www.adage.com.au

www.cliﬀordwallace.com.au

www.amcclean.com.au

www.olderworkers.com.au

www.lemontage.com.au

www.brasvgroup.com.au

www.benext.com.au

www.spotless.com

www.butlercc.com.au
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www.ihservices.com.au

www.correctimpression.com.au

www.pickwickgroup.com.au

www.houseproud.com.au

www.primeclean.com.au

www.mastercare.com.au

www.uhs.com.au

www.modernpropertyservices.com.au

www.employment.byron.com.au

www.mumsbestfriend.com.au

www.employment.byron.com.au

www.platinumhousekeeping.com.au

www.industrialrelations.nsw.gov.au

www.perpetualpropertycare.com.au

www.workingin-australia.com

www.shirleyscleaning.com.au

www.humanservices.gov.au

www.mothercraft.com.au

www.industrialrelations.nsw.gov.au
www.culinaryedge.com.au
www.catercareservices.com.au
www.butlerandblackberry.com
www.bluestonepersonnel.com.au
www.menziesgroup.com.au
www.metrohotels.com.au
www.pickwickgroup.com.au
www.bebrite.com.au
www.billybrowncleaning.com.au
www.care4services.com.au
www.viphomeservices.com
www.hospoworld.net.au
www.aihgroup.com.au

www.sydneyoﬃceclean.com.au
www.wondercleaning.com.au
www.hanleyhospitality.com.au
www.cateringindustries.com.au
www.thewrightnanny.com.au/carers
www.weneedananny.com.au
www.yourbabysitter.com.au
www.ﬁndababysitter.com.au
www.blueribbonnannies.com.au
www.harastys.com.au
www.ferosgroup.com.au
www.lesands.com.au
www.laissez.com.au

www.mumsbestfriend.com.au

www.dialanangel.com

www.infrontstaﬃng.com

www.nightnannies.com.au

www.alwaysmoving.com.au

www.trojanworkforce.com.au

www.edmen.com.au

www.childcarejobs.com.au

www.airtasker.com

www.randstad.com.au

www.smalls.com.au

www.careers.colesmyer.com

www.maxsolutions.com.au

www.au.drakeintl.com

www.byron.com.au

www.skilled.com.au

www.brasvgroup.com.au

www.brazilclean.com.au

www.havencab.com.au

www.auskleen.com.au
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Tenha um Celular
O celular será seu meio de comunicação, tanto com seus amigos como na busca de um emprego.
Se o seu celular aqui do Brasil for desbloqueado, é possível que você compre um chip e utilize
seu aparelho. As operadoras que tem na Austrália são: Vodafone, Yes Optus e Telstra.
Essas operadoras costumam oferecer promoções de SMS e ligações para a mesma operadora,
veja qual a operadora mais utilizada pelos seus amigos e qual compensa mais e adquira seu
chip. Mas se você quer comprar um celular novo na Austrália, ele pode custar em torno de
AU$100,00.
Telefone Público
Na Austrália os telefones públicos possuem um moderno sistema de telefonia que cobra por
ligação e não por minuto, ou seja, você pode falar 10 minutos ou uma hora, e paga a mesma
coisa. Uma ligação local custa em média AU$0,50. Alguns telefones públicos aceitam cartões
de créditos, são chamados credit phones que aceitam as principais bandeiras de cartão de
créditos internacional: Visa, e Diners Internacional e American Express.
Existe um cartão chamado phonecard que é pré pago e pode ser adquirido em qualquer
banca de jornal, e custa em média AU$5,00 a AU$50,00, dependendo do valor de crédito
escolhido. As principais empresas são: Global Dial e HELLO. Esses cartões podem ser
utilizados em qualquer telefone, residencial, público, celulares e até em hotel.

Ligações para o Brasil
Fazer ligações a cobrar para o Brasil é muito caro, então só faça em casos muito especiais,
como avisar seus pais que chegou bem. Logo após isso compre um cartão telefônico para
poder falar com mais tranquilidade.
Para ligar para o Brasil você deverá usar:

0011 (código de ligação) + 55 (código do Brasil) + DDD (código da cidade) + número de telefone

Exemplo:

0011 55 11 6940-0000
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A empresa Embratel oferece o serviço Brasil Direto, no qual você consegue completar a sua
ligação a cobrar com um serviço automático em português. Para usar esse serviço você deverá
usar o número de acesso ao serviço de acordo com o país que você está.
PAÍS

CÓDIGO DE ACESSO

África do Sul

0800 900 055

Austrália

1800 881 550

Chile

800 360 220 // 800 800 272

Nova Zelândia

000 995 // 199 917 7

Após ligar para o Brasil Direto e escolher ao atendimento em português, você deverá ir seguir
os próximos passos.
Autoatendimento (opção 1): digitar o código DDD e o número de telefone
Ligação com cartão telefônico (opção 2): você utiliza o cartão Embratel
Ligação com auxilio de operador (opção 3): você será atendido por um atendente
que fará a ligação para o número de telefone desejado.
Uma dica que vai facilitar muito sua comunicação com sua família e amigos no Brasil é utilizar
dos aplicativos que fazem, ligação gratuitamente. O Skype é um aplicativo que pode ser instalado tanto no celular como computador, e permite que você faça ligações por vídeo e voz
apenas usando a conexão com a internet. Você também pode comprar créditos para outras
ligações através do cartão de crédito.
Baixe esses aplicativos no celular da sua casa no Brasil, ou celular de alguém da família. Ensine
seus pais a usarem para que não haja problemas na hora da ligação. Outros aplicativos que
podem ser utilizados são: Whatsapp, Facetime, Google HongOut, Viber e Imo.

Mercado e Alimentação na Austrália
A alimentação na Austrália não tem prato principal, devido a diversas culturas, os pratos
variam muito, mas um prato muito comum é o ﬁsh and chips, um ﬁlé de peixe com batatas
fritas. No país a refeição mais importante é o jantar, que é servido as 18h00min, o café da
manhã vem acompanhado de torradas, pães e café. No almoço é comum comer lanches.
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Assim como no Brasil é possível encontrar uma variedade de frutas e legumes, e alguns
alimentos comuns no país. É comum que perto das escolas haja uma praça de alimentação
(Food Curt) onde os estudantes podem comprar comida mais barata.
Mas se você pretende economizar, pode comprar os alimentos e ﬁzer a sua própria comida.
Uma compra básica no supermercado gira em torno de AU$30,00/AU$60 por semana. Os
mercados vedem as sacolas plásticas, portanto, leve as suas ou utilize de caixas de papelão,
para não ter um gasto a mais
Você também vai encontrar produtos que Home Brand (marca genérica especíﬁca do supermercado), eles são mais em conta e boa qualidade. Não é recomendado comprar maionese,
sabão em pó e refrigerante de limão.

REGRAS PARA BEBIDAS
ALCOÓLICAS E CIGARROS
Regras para fumantes
É proibido fumar próximo a locais fechados, como bares e restaurantes.
Um maço de cigarros custa aproximadamente AU$14,00
Existe multa para quem jogar a bituca de cigarro na rua
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Regras para consumo de bebidas alcoólicas
Como em quase todo o mundo, é proibida a venda de bebidas alcoólicas para
menores de 18 anos.
Os bares não podem servir bebidas para quem já apresente sintomas de embriagues.
É proibido o consumo de bebidas em ruas, praças e praias.
Normalmente o horário de funcionamento de bares e casas noturnas é diferente do
Brasil, elas abrem e fecham mais cedo.
Alguns restaurantes não vendem bebidas alcoólicas, mas permitem que você leve
sua garrafa de cerveja ou vinho e a consuma no local. Esses restaurantes normalmente
têm em suas portas indicando coma palavra BYO (bring your own – traga sua própria
bebida).
Vai ser comum encontrar o BYO em convite de festas, que signiﬁca que cada um leva
sua bebida e comida.
A venda de bebidas alcoólicas é apenas feita pelas lojas autorizadas como a Bottle Shops
ou Liquor Stores.

Atenção à eletricidade
A corrente elétrica na Austrália é de 240 volts, Ac 50 Hz. Fique atento aos seus aparelhos
eletrônicos se eles são bivolts, caso não forem será necessário comprar um transformador.
As tomadas também são diferentes, elas possuem 3 saídas ﬁnas e você precisará de um
adaptador para os aparelhos que você levar aqui do Brasil.
A mesma coisa vai acontecer com os aparelhos que você comprar na Austrália, quando voltar
para o Brasil precisará de adaptador.

Tipo de
tomadas na
Austrália
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MOEDAS E BANCOS
Conta em Banco Australiano
Você precisará ter uma conta em um banco australiano para receber o dinheiro que enviarem
do Brasil, ou seu futuro salário. Alguns bancos australianos oferecem conta para estudantes
internacionais e com condições especiais, sem cobrança de manutenção ou taxas de manutenção. Para abrir uma conta é fácil e não existe muito burocracia, basta levar seu passaporte e o
COE da escola.
Os principais bancos australianos são: National Australia Bank (NAB), Wetspac, ANZ e Commowealt
Bank. Você poderá fazer os saques em terminais de atendimentos de qualquer banco, mas
caso não seja feito o saque em um terminal do seu banco, será cobrado o valor aproximado de
AU$ 2,50 por saque.
É possível você fazer suas compras com o cartão de débito e será comum você escutar a frase:
“Any cash out”, caso deseje algum dinheiro extra, é só avisar o valor que quer e ela lhe dará
o troco em dinheiro.

Como levo meu dinheiro para a Austrália?
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Papel Moeda
Assim que você estiver com tudo certo para sua viagem, é necessário que você pense no
dinheiro que vai levar. É bom levar uns dólares australianos para as despesas imediatas que
você terá, como alimentação, táxi e pequenas compras que serão necessárias. O aconselhável é levar entre AU$ 500 a AU$ 1.000 em papel moeda.
Você pode trocar seu dinheiro na Austrália, entretanto, dê preferência em trocar dólar
americano ao invés de real, pois é mais aceito nas casas de câmbio. Todos os aeroportos
internacionais possuem casa de câmbio, assim como o centro das principais cidades do
país. A troca da moeda também pode ser efetuada pelo banco com o serviço Exchange,
alguns bancos podem cobrar uma taxa para fazer essa troca.
Cartões de Crédito Internacionais
Os cartões de crédito são ótimos para quando precisamos comprar algo fora do páis, mas
é bom lembrar que eles cobram juros altíssimos em caso de saque de dinheiro, incidência
do IOF, despesas sujeitas a variação cambial no vencimento da fatura e assistência limitada
em caso de roubo ou perda. Portanto, se não quer gastar demais, use somente em caso de
emergências.

Visa Travel Money – VTM
O cartão TVM é um cartão pré- pago que pode ser utilizado para fazer as suas compras em
estabelecimentos que aceitem a bandeira VISA (já na moeda local do país), além de poder
sacar em caixas eletrônicos e pode ser carregado com dólar australiano e americano. Ele é
aceito em mais de 130 países.
O cartão é protegido por senha e pode ser recarregado a qualquer momento no Brasil, o que
permite que a pessoa que está em outro país tenha acesso ao dinheiro em 24 horas. O VTM é
isento de fatura, mas sofre a cobrança IOF no momento da recarga, bem parecdo com o valor
do cartão de crédito.
Atenção, pois ele cobra taxa de aquisição e de compras. Se você quiser fazer um saque o valor
cobrado é de 2,50 dólares na moeda adquirida por operação. Outra vantagem é que o VTM,
conta com uma central 24 horas que fala o português e tem garantia de reembolso em até
48 horas contra perda e roubo.
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Contas em Bancos Internacionais
Aqui no Brasil dois bancos são internacionais, o HSBC e o CitiBank. Eles possuem agências na
Austrália, o que facilita você utilizar a sua conta aqui do Brasil lá no exterior. Assim a facilidade
em você começar a enviar dinheiro para essa conta é maior, além de ser mais cômodo para
que seus pais possam enviar dinheiro daqui também.
Os valores, regras, tarifas, taxas de câmbio e prazos para a liberação do dinheiro na Austrália
variam de acordo com o banco. Busque mais informações com o seu gerente.
Transferências Bancárias Internacionais
Como já foi dito acima, se existir uma agência no banco que você já tem conta, a facilidade
em transferir dinheiro é concreta. Mas é bom deixar claro que esse dinheiro pode demorar
de 3 a 5 dias para entrar na sua conta na Austrália. Os valores, regras, tarifas, taxas de câmbio
e prazos para a liberação do dinheiro na Austrália variam de acordo com o banco. Busque
mais informações com o seu gerente.

Documentos para entrar na Austrália
ATENÇÃO
O documento mais importante assim que você sai do Brasil é o passaporte, tome muito
cuidado com ele. Leve-o sempre com você e o guarde em um local seguro e de fácil acesso.
Tire pelo menos duas cópias autenticadas, leve uma com vcê e deixe uma com alguém de
conﬁança no Brasil.
Após isso, escaneie e salve no seu e-mail, no computador ou smartphone. Ao chegar à Austrália você poderá solicitar um documento chamado Proof of Age Card, que serve como um
comprovante de identidade de sua idade.
Cada país tem seu próprio modelo de identiﬁcação.
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TRANSPORTE
E LOCOMOÇÃO
Carteira de Motorista
Como em todo país você deverá carregar consigo a carteira de habilitação válida no país, todas
as vezes que dirigir. As leis e regulamentações na Austrália variam de acordo com cada estado.
No momento toda a estada com exceção do North Territory aceita a carteira de habilitação dos
estudantes portando vistos temporários, deixando assim que eles utilizem suas habilitações
com a validade correta.
Porém, você brasileiro deve fazer uma tradução juramentada em inglês da sua habilitação antes
de viajar. (www.denatran.gov.br) Você só pode dirigir os veículos que constam na sua habilitação,
caso queira acrescentar uma categoria nova terá que tirar a habilitação australiana.
No North Territory, a carteira de habilitação brasileira só é válida por 3 meses, após isso você
deverá solicitar a sua australiana, realizando teste teóricos e práticos. Caso você queira mais
informações sobre autorização para dirigira na Austrália e as leis de trânsito, acesse:
www.australia.gov.au/content/driving-with-an-overseas-licence
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Leis de Trânsito
As leis de trânsito australianas são rígidas e devem ser cumpridas. As lei se torna ainda mais
rígida quando se trata de dirigir embriagado é melhor não arriscar! Os australianos dirigem
do lado esquerdo da pista, chamado a mão inglesa.
Todos no carro devem andar com cinto de segurança, sem exceção! O limite máximo na cidade
é de 60 km e nas estradas de 100 a 110, a não ser que algumas lacas indiquem mais. Existem
regras para ciclistas e pedestres também, com direito a multa para quem infringir a lei.
Os pedestres devem sempre atravessar pela faixa de pedestre e calçada e o ciclistas, devem
utilizar capacete e luzes de sinalização. Serão multados se beberem e devem acompanhar os
sentido dos carros.
Transporte Urbano
Os meios de transporte na Austrália não se baseiam só em ônibus, é possível se locomover
através de trem, metrô, ferry boat (balsa) e tram (bonde). Um ponto positivo na Austrália é
que eles são pontuais, portanto raramente você irá se atrasar para um compromisso.
Existem alguns timetables que mostram os itinerários e os horários que o ônibus, ou ferry
vão cumprir, ﬁque sossegado, neles você pode acreditar.
Os ônibus são divididos por zonas, desde as centrais até os bairros mais afastados. O valor
da passagem varia de acordo com a distância e número de zonas percorridas. Os horários das
linhas variam de cidade, algumas com 20h, outras as linhas não funcionam de ﬁnal de semana,
e possuem aquelas cidades que trabalham 24h.
Alguns estados oferecem desconto no transporte para estudantes internacionais, como
Western Australia e Queensland. Existem os bilhetes chamado Travel Passes, que é a melhor
opção para os estudantes, pois são vendidos com validade diária, semanal e mensal. Além
disso, os bilhetes podem ser comprados de acordo com o transporte que será utilizado.
Outra dica importante é baixar o aplicativo da sua cidade, para ter mais informações sobre
itinerários, horários e trajetos, além de outras informações. Conﬁra algumas opções:
Sydney: Trip View Sydney
Perth: Transperth
Melbourne e outras cidades
de Victoria: Public Transport Victoria

Brisbane, Gold Coast e outras
cidades de Queesland: Translink
QLD Planner
Adelaide: Adelaide Metro
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Voos Domésticos
Os voos domésticos na Austrália oferecem um serviço de comodidade e qualidade para seus
passageiros. A Virgin Blues e a Jet Star são as companhias aéreas australiana com os preços
mais acessíveis e sempre lançam promoções.
Viagens de Trem
As viagens de trem são uma das atrações na Austrália, é possível visitar diversas cidades
e algumas partes do sul também. Além de ele ser muito utilizado por quem quer fugir do
trânsito. Eles são rápidos, pontuais e saem em diversos horários de vários pontos da cidades,
ligando o centro ao subúrbio.
Faça um check up
É muito importante que você passe pelo médico geral e dentista antes de viajar, é necessário saber se está tudo OK com a sua saúde física e odontológica. Caso você use aparelho,
converse com seu dentista, pois a manutenção na Austrália tende a ser mais cara.
Seguro de Saúde Obrigatório para Estudantes -OSHC
Se você já adquiriu seu OSHC pode ter certeza que será beneﬁciado pelo sistema educacional
australiano. Esse seguro cobre 90% dos custos com possíveis despesas com consultas e
exames e em caso de cirurgia ou internação pode chegar a 100%.
A cobertura desse seguro é por reembolso, você paga a consulta, e com o comprovante do
pagamento em mãos você solicita o reembolso no escritório da seguradora da sua cidade.
O OSHC é organizado pela própria escola e é oferecido pela Medibank Private ou WorldCare.
Vale ressaltar que esse seguro não cobre despesas odontológicas, oftalmológicas, de
ﬁsioterapia e psicológica. Mas, se você deseja se precaver você pode pedir o seguro direto
na seguradora Extra Cover, o que garante a cobertura odontológica, oftalmológica e de
ﬁsioterapia. O valor aproximado é de AU$ 30,00 por mês.
Seguro Viagem
Fazer um seguro viagem te deixará mais tranquilo na hora de embarcar no intercâmbio. A
Safetravel proporciona segurança e inclui a cobertura de seguro médico, seguro para perda
ou extravio de bagagens, assistência odontológica e farmacêutica e auxílio jurídico em caso
de perda dos documentos. Existem seguros que cobrem estudantes e turistas, você escolhe
qual será o seu e o tempo de cobertura desejado.
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LOUNGES E HOTÉIS NOS
AEROPORTOS
África do Sul – Johanesburgo
As conexões em Johanesburgo são bastante demoradas, por isso indicamos uma hospedagem
no próprio aeroporto.
O The Premier Club são salas de espera localizadas dentro do aeroporto. O local é equipado
para o conforto dos passageiros, com sofás, cadeiras e mesas, não é permitido deitar nos
sofás.
Dentro do aeroporto existem 3 lounges, dois estão na área internacional e funcionam 24 horas
e para chegar até ela não precisa passar pela Imigração. O terceiro está localizado dentro do
Hotel Intercontinental e funciona das 06:00 as 18:00.
Alguns serviços oferecidos são:

Business Center - com acesso a internet e o valor é cobrado a parte.
Banheiro para Banho - não é necessário levar toalhas, mas chinelos sim.
Alimentação - pães, biscoitos, lanches e frutas disponíveis no balcão.
Área para fumantes
Valor Aproximado - para o período de 4 horas é de US$ 40,00.
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Protea Hotel Transit

Esse Hotel é econômico e está localizado atrás
da Alfândega no 3º andar no terminal 6 do
aeroporto de Johanesburgo. Se você optar por
ﬁcar no hotel, não faça a imigração, pois você
ﬁcará na Area Internacional do aeroporto.
Faça sua reserva com antecedência pois o número de quartos é pequeno. Os quartos estão
equipados com ar condicionado, telefone, tv a cabo e banheiro. O valor é cobrado por hora,
o período de 12 horas ﬁca aproximadamente US$120,00.
www.proteahotels.com/proteahoteltransit

+27 (11) 390 1160 // +27 (11) 390 2240

Hotel Intercontinental Johannesburgo
(Airport Sun)

O hotel ﬁca a 75m do Aeroporto Internacional
de Johanesburgo, que se encontra a curta
distância dos terminais domésticos e internacionais. A diária custa em torno de US$ 250,00.

+27 9610 5400 // +27 961 5401 // 0800770 1577
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Emirados Arabes – Dubai
Dubai International Hotel

Hotel 5 estrelas que está localizado no
terminal 3 nos andares 5 e 6, o valor
aproximadamente da diária é USD 350,00.

P.O Box 2525, Dubai, United Arab Emirates

0097 4 2244-0000

Marhaba Lounge

São salas de espera vips que são equipadas com
sofás, mesas e cadeiras, não é permitido dormir
nos sofás. Existem dois lounges no aeroporto,
um localizado no terminal 1 próximo ao portão
123 eo outro está no terminal 3 próximo ao
portão 230, os dois funcionam 24 horas.
Serviços Oferecidos:
Telefones públicos
Business Centre - acesso a internet
Alimentação - buﬀet com menus de comidas árabes, lanches rápidos, pães, biscoitos,
bebidas e frutas. Valor aproximado USD 40,00 pelo período de 4 horas.
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Ibis Deira City Centre

Um hotel econômico e de grande porte que
oferece 365 quartos com ar condicionado
e internet, além de wiﬁ no saguão do hotel e
restaurante bistrô e bar.
O valor aproximado da diária com café da manhã é USD 110,00. Ele está localizado em frente
ao Shopping Deira City Centre, no centro empresarial de Port Saeed a 10 minutos do aeroporto
de Dubai.

(+917) 4/ 2925-0000

Aeroporto de Sydney – Troca de Terminais
Quando você vai para Brisbane, Melbourne e outras cidades australianas é comum que o voo
pare em Sydney, antes de seguir para o seu destino ﬁnal.
Nesses caso você terá que passar pela imigração e alfândega e assim que chegar em Sydney
e ir do terminal internacional para o doméstico do aeroporto.
Fique atento, as orientações sobre esses procedimentos:
Você deve passar pela Imigração, neste momento será solicitado seu passaporte
e cartão da alfândega.
Pegar suas malas na esteira
Fazer a inspeção das malas na Alfândega
Sair para área do lobby do aeroporto
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Procurar um balcão de Qantas ainda no terminal internacional, localizado no terminal
de embarque e fazer check-in para o voo de destino ﬁnal.
Trocar de terminal , você chega no terminal internacional e seu próximo voo sai do
terminal doméstico.
Procurar seu portão de embarque e embarcar

ATENÇÃO
A distância entre os terminais é grande, não vá a pé! Pegue um ônibus gratuito de Qantas
que ﬁca localizado na área externa do aeroporto. O ônibus sai de 10 em 10 minutos.
Caso seu destino for Sydney a única coisa que não precisa ser feita é trocar de terminal.
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acordo com o disposto na Lei 9.610/98. É vetado seu uso total ou
parcial sem a expressa autorização de seus proprietários legais.
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