
SE OGAS TÉNIS
CANDIDATATE 
A UMA BOLSA DE ESTUDO 
NOS ESTADOS UNIDOS

SE OGAS FUTEBOL 
CANDIDATATE 
A UMA BOLSA DE ESTUDO 
NOS ESTADOS UNIDOS



QUEM SOMOS
Somos uma empresa de consultoria 
especialista na localização de Bolsas de 
Estudo, académicas e desportivas em 
Universidades dos Estados Unidos, para 
estudantes/atletas que desejam dar 
continuidade à carreira desportiva enquanto 
concluem os estudos académicos.

COMO CANDIDATAR
PASSO 1 - AVALIAÇÃO
TTerás de te inscrever numa avaliação 
desportiva da Next Level, onde os nossos 
treinadores selecionam estudantes/atletas 
que apresentem perfil desportivo e académico 
de acordo com os requisitos das Universidades 
nos Estados Unidos.

Pré-requisitos para avaliação: 
•• estudantes/atletas a partir do 10º ano;
• idade entre 15 e 24 anos;
• nunca ter assinado um contrato profissional 
de futebol.

Fica atento ao nosso facebook porque as datas 
de avaliação são restritas às vagas disponíveis!

PASSO 2 – PROGRAMA DE CANDIDATURA
DepoisDepois da avaliação, se fores selecionado, 
poderás entrar num programa de candidatura.
Existem 2 programas onde os 
estudantes/altetas serão preparados de forma 
a construirmos o CV personalizado de 
candidatura:

PASSO 3
Uma vez construído o teu CV, localizamos 
entre as várias universidades 
norte-americanas, a Bolsa de Estudos que te 
abrirá portas p ara um futuro promissor.
DepoisDepois conduzimos toda a documentação 
necessária para a tua transferência. 

BOA VIAGEM / BONS ESTUDOS NOS EUA / 
BOM FUTURO
OsOs nossos serviços terminam quando 
embarcares para os EUA mas podes continuar a 
contar com o nosso apoio, bem como os 
treinos gratuitos na nossa Academia sempre 
que vieres de férias a Portugal. 

Para qualquer esclarecimento ou informação 
adicional, não hesites em contactar-nos.

SE JOGAS NUM CLUBE

- 10 a 12 jogos (mínimo 1 mensal);
- Exame SAT ou GMAT;

- Teste TOEFL;
- Edição de vídeo desportivo;

- Construção de CV.

SE NÃO TENS CLUBE

- 3 treinos semanais 
na Academia Next Level;
- 10 a 12 jogos (mínimo 1 mensal);
- Aulas de inglês;
- Exame SAT ou GMAT;
- - Teste TOEFL;
- Edição de vídeo desportivo;
- Construção de CV.

Nos Estados Unidos existem mais de 2000 
universidades onde te podes licenciar em 
qualquer curso, ou tirar um mestrado 
enquanto praticas o teu desporto de eleição.
EmEm 2 anos colocámos perto de 30 
estudantes/atletas nos EUA através dos nossos 
programas de candidatura – o próximo podes 
ser tu!

Contribuir para que estudantes/atletas 
alcancem o sucesso nas suas vidas, com base 
no desporto e na educação.

A NOSSA MISSÃO

Ser uma empresa líder no mercado de 
formação, desenvolvimento e 
internacionalização de jovens determinados.

A NOSSA VISÃO

Dimas Teixeira


