
GUIA PARA BRASILEIROS BY INUS AUTRALIA 15082017

Guia do
Estudante

MELBOURNE – AUSTRÁLIA BY INUS AUSTRALIA

Sobre Melbourne

Melbourne é a segunda maior cidade da
Austrália, sendo um pouco menor do
que Sydney em população, porém maior
em extensão. Melbourne conta com
cerca de quatro milhões e meio de
habitantes, e continua crescendo
principalmente pelo seu enorme
mercado de trabalho.
A cidade é culturalmente a mais
diversificada em toda a Austrália, com
imigrantes de todas as nacionalidades,
numa mistura saudável de idiomas,
credos e estilos de vida, único no
mundo.
Melbourne apesar de ser grande e
populosa é uma cidade fácil de se
locomover, e principalmente é uma
cidade muito bem organizada.Uma
eficiente rede de trens, trams
(chamados de Bondes no Brasil) e
ônibus, oferecem transporte público
para qualquer subúrbio da cidade até
meia-noite, 7 dias por semana. Passes
conjugados para horas/dia/semana
inteira, estão disponíveis, incluindo
concessão para estudantes
Melbourne é um dos locais na Australia
mais fáceis de se conseguir trabalho,
devido ao grande número de empresas,

restaurantes, fábricas, importadoras, e
biroscas espalhadas pela cidade.
O centro da cidade é o melhor e o mais
legal lugar em Melbourne, com muitas
coisas interessantes incluindo
construções antigas Victorianas
contrastando com construcoes
modernissimas, muitos Museus,
Cinemas, Teatros, Shopping Centres,
muitas Igrejas, e uma atmosfera
comospolita relaxada.

O custo de vida

A Austrália é realmente um país caro
para se morar e, dependendo da cidade
que você escolher e da sua renda, seu
poder de compra e, consequentemente
sua qualidade de vida, irão mudar.
Por isso, é preciso prestar bastante
atenção no custo de vida da cidade que
você quer morar antes de qualquer
coisa.
Cidades grandes e populosas, como
Sydney, Melbourne e Perth, têm um
custo de vida muito mais alto do que
cidades com menos habitantes, como
Gold Coast e Brisbane, por exemplo.
O aluguel das grandes cidades é um
pouco mais alto. Por isso, você
provavelmente irá optar por dividir o

apartamento com mais pessoas e em
uma região mais afastada do centro.
Além disso, também deve pensar no
transporte para se locomover na cidade.
Em Melbourne, tenho da area comercial
da cidade, existe uma area onde o
transporte é de graça (Free Tram Zone),
por tanto, muitas vezes os estudantes
preferem pagar um pouco mais no
aluguel e morar na city, pois assim
economizam tempo e dinheiro com
transporte publico, ja que a INUS fica
bem no centro da cidade.
Melbourne por ser uma cidade grande e
a segunda maior da Australia, tem
grande variedade de empregos
disponiveis para estudantes, ja que
estudante tem permissão de trabalho
Part time (maximo de 20h semanais)

Informações básicas

 Transporte
Em Melbourne existem 3 tipos de
transporte públicos: Train, Tram
(Bondes), Bus.
Para pagar o transporte você deve ter o
Myki (cartão onde você recarrega um
valor para pagar a passagens nos
transportes).
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Você tem duas opções de regarregar o
cartão: Myki PASS ou Myki MONEY.
O PASS você coloca o valor que você
quiser para recarregar seu cartão e
utilizar. O Myki MONEY é um valor
especial semanal, onde você pode
regarregar com o minimo de uma
semana ou 4 semanas ou mais, ficando
assim mais em conta, pois você pagará
apenas uma passagem por dia e poderá
usar quantas vezes no dia quiser. Só é
vantajoso para quem usa diariamente o
transporte publico.
Para se locomover, você pode baixar o
app de transporte PTV (Public Transport
Victoria), e conferir o caminho traçado,
os horarios do transporte e em qual
parada deve descer.
Em Melbourne a população pode
usufruir do Tram, os bondinhos que
circulam pela city, sem precisar pagar
passagem, se estiver dentro do CBD
(central business district). Há um
retangulo ao redor da city onde os Tram
percorrem e dentro desta area, não
precisa encostar seu cartão para pagar
(permitido se você percorrer com o
transporte dentro da zona free)

(mapa da Free Tram Zone)

.
 Acomodação

Chegou em Melbourne e precisa
escolher um lugar para melhor. Alguns
sites podem te ajudar:

FLATMATES
https://www.flatmatefinders.com.au

GUMTREE
https://www.gumtree.com.au/

REAL ESTATE- SHARE
https://www.realestate.com.au/share

Domain
https://www.domain.com.au/?mode=re
nt

Ou atraves do Facebook, nas paginas:
 Brasileiros em Melbourne
 Acomodação em Melbourne
 Fairy Floss real estate

 Trabalho

O visto de estudante permite que o
estudante na Australia tem direito a
trabalhar até 20 horas semanais. Ou
seja, você pode vir estudar Inglês e ainda

consegue um trabalho para ajudar nos
gastos e praticar o Inglês.
Para trabalhar na Australia legalmente
você precisa ter um TFN (tax fire
number). TNF é um número que
funciona como uma carteira de trabalho,
o empregador vai te registrar e
descontar aproximadamente 9,5% do
seu salário como recolhimento de
Imposto e que funciona como uma
especie de “Fundo de Garantia”. Como
você não é um cidadão Australiano,
quando terminar seu visto e você estiver
no Brasil, você pode pedir o
ressarcimento deste imposto, e terá de
volta aproximadamente 60% do valor.

 Certificados para Trabalhar

Alguns serviços especificos pedem
certos certificados, como o RSA, White
Card, First Aid, etc... Neste caso, para
tirar o certificado você terá que fazer
uma prova (alguns dão um cursinho
antes da prova), e conseguindo o
certificado você poderá aplicar para as
vagas de emprego.

 CV- Resume

Os Curriculos, mais chamados aqui de
Resume, devem ser cada um especifico
para uma area. Por exemplo, se você
estiver procurando trabalho como Dish
Washer ( Lavador de Louças) deve
colocar no seu Resume que o seu
objetivo é para esta vaga. Se for para
Kitched hand (ajudande de chefe), deve
fazer outro, mesmo que as vezes eles
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peçam para você fazer os dois. O
Objetivo da área que você quer é muito
importante, eles não gostam de receber
curriculos onde a pessoa não coloque
exatamente qual a area que ele quer
trabalhar.

A ideia é, para quem não tem
experiencia na area, montar varios
curriculos para diferentes areas e sair
distribuindo! Existe chance de trabalho
para quem tem baixo nivel de inglês e
tambem para quem não tem
experiencia. O ideal é correr atras,
percistir, não desistir com o primeiro não
que logo menos o primeiro emprego
aparece!!

 Como procurar

Existem sites, mas, se você quer uma
vaga na area de Hospitality
(restaurantes, Hoteis, etc), a melhor
opção é ir entregar diretamente nos
locais: o restaurante que tem aluncio de
vaga, leve seu Resume, e peça para falar
com o Manager do local. É muito normal
eles pedirem para você fazer um Trial de
até 3horas para ver como você trabalha.

Dica: Se você não tem experiencia,
analise as pessoas que trabalham em
restaurante, hotel, hostel, e aprenda
com eles!!

Sites mais populares são:

Seek: https://www.seek.com.au/
Indeed: https://au.indeed.com/
Gumtree:
https://www.gumtree.com.au/jobs
Spot Jobs: https://www.spotjobs.com

 Compras
- Supermercados:

Aldi
Coles
Woolworths
IGA
Queen Victoria Market

- Departament Stores
TARGET
H&M
BIG W
COTTON ON

KMART
THE REJECT SHOP
DAISO

- Outlets
SPENCER
DFO

- Second hand
Cash Converter
Savers

 O que fazer em Melbourne

Melbourne esta repleto de evento
durante todo o ano, alem dos lindos
parques espalhados por toda a cidade
e os diferentes tipos de museus.

Segue algums exemplos free ou
baratinhos:

- ACMI

- Colorful houses (Brighton Beach)

- Fitzroy Garden

- Victoria State Library

- Shrine of remembrance

- As margens do Yarra River

- Port Melbourne- St Kilda

- Royal Botanic Gardens

- Melbourne ZOO (dia)

- Werribee (noite)

- Aquario

- Luna Park- St Kilda

- National Gallery of Victoria

- Queen Victoria Market

- China town

- Parliament House

- Crown Casino

- Free City Circle (tram 35)

 Passeios Naturais pelo estado
de Victoria

• Great Ocean Road - um dos locais
mais bonitos na Austrália, fica à cerca de
3 horas de carro para o sudoeste de
Melbourne, e consiste de uma estrada
que beira o mar, de onde avistam-se
falésias que recortam a costa formando

arcos e cavernas marinhas. 12 pilares
que emergem do mar como estátuas
gigantes são conhecidos como os 12
apóstolos. Classificação: imperdível.

• Phillip Island - Locazilada à pouco
mais de 2 horas à sudeste de Melbourne,
a Phillip Island possui atrações naturais
das mais interessantes. Colonias de
Pinguins, Koalas, kangurus, enseadas
repleta de focas, e um mar espetacular
para pescarias além de praias pristinas.
Um dos pontos altos é a famosa
"Pinguim Parade" que ocorre no final do
dia quando os pinguim desfilam em fila
indiana pela praia. Classificação:
Imperdível.

• Bells Beach - Fica à 1 hora e meia para
Sul de Melbourne. Essa praia é uma das
mais famosas para Surf na Austrália e
renomada mundialmente. A onda para a
direita é muito veloz e longa, além de
perfeitíssima. A cidade de Torquay fica
em frente, e é a sede da fábrica da
Billabong. Classificação: Imperdível para
os Surfistas.

• Ballarat- Para ver os cangurus e
coalas, numa reserva natural onde você
pode tocar nos bichinhos.

INUS AUSTRALIA

Meu nome é Caren e sou a Brasileira
representante da Escola INUS.
Estamos localizados bem no CBD
(Centro comercial de Melbourne) com
fácil acesso a qualquer transporte
público da cidade, dentro da área Free
Tram Zone.

Ótimo Mix de Nacionalidade
(Estudantes de mais 20 país diferentes)

Funcionários de diferente
nacionalidades, prontos a atender os
alunos em suas próprias língua (ex:
Correa, Tailandia, China, Colombia,
Brasil)

Professores qualificados, de diferentes
origens inglesas e oferecemos o melhor
material didático (Oxford English Book)



GUIA DO ESTUDANTE | Issue # 4

Escola super bem equipada, com
cozinha, cafeteria, área de descanso ,
laboratório de informática com
computadores modernos. Salas de aula
equipadas com computadores onde
possibilitam aulas mais interativas.

Os estudantes tem aconcelhamentos
constante dos professores, e suporte em
suas próprias línguas, caso necessário.

Nossos cursos:
General English – De Elementary
à Advanced (opção de Manhã ou
Noite)

 Cambridge (FCE)
 EAP (English for

Academic Purposes)
 IELTS

 Barista

Cursos Extras Curriculares:
Mais de 5 horas semanais de aulas
extras (opcionais), com diversos temas
para facilitar o aprendizado do aluno e a
adaptação com a Cultura Australiana.


