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Sou Janice Campbell,
É um prazer conhecer você!

Eu sou uma mulher com um desejo enorme de nunca parar de 
aprender. Sou enfermeira e mestre em enfermagem formada pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Após passar por todo processo de imigração e validação de diplomas 
de enfermagem, construi uma carreira sólida de sucesso como 
enfermeira aqui nos Estados Unidos. Há 11 anos trabalho como 
enfermeira especialista em maternidade e lactação, atendendo a 
famílias de diferentes culturas e oriundas de todas as partes do mudo.

Hoje faço parte da equipe de liderança em enfermagem, atuando como 
coordenadora do Serviço de Recursos em Aleitamento Materno e 
Educação Perinatal do Mount Sinai South Nassau Hospital, em Nova 
York.

Eu acredito que todo enfermeiro mereça ser próspero, livre e feliz. Essa 
consultoria será o começo ou recomeço da tua caminhada profissional.

Será um prazer caminhar ao teu lado!



Seja bem-vindo a Janice Campbell, Nurse Coaching

A decisão de iniciar uma carreira internacional como enfermeiro, ou qualquer 

outra profissão, requer planejamento estratégico, coragem e determinação.

É possível navegar através desse processo sem qualquer tipo de consultoria 

profissional. No entanto, se você está se sentindo confuso, desanimado ou 

estressado com o passa-a-passo, eu estou aqui para guiar você através da 

consultoria individualizada.

É importante ressaltar que este serviço de consultoria não inclui 

preenchimento de formulários por parte do consultor. Durante as 

sessões, cada cliente recebe orientação de como o preencher 

todos os formulários necessários.

Como sua consultora eu posso ajudar a preencher as lacunas 

dos seus planos de vida e mapear o caminho para onde você 

quer chegar. Trabalharemos em uma parceria para ajudá-lo a 

explorar suas opções, focar em seus objetivos e criar um plano 

de ação personalizado.

Se você está vivendo no modo de “esperar para ver”, o que é 

compreensível até certo ponto, eu gostaria de encorajá-lo a levar 

sua própria vida com um propósito e realmente usar esse modo 

stand-by como um catalisador. Se você tem expressado 

infelicidade com seu trabalho ou carreira atual e, embora seja 

grato por ainda ter um salário, também se sente compelido a 

explorar novas oportunidades e encontrar mais significado, 

permita-se a conhecer os benefícios dessa consultoria.

Janice Campbell





Como funciona a consultoria

• Apresentar ao cliente os pilares do processo de validação do diploma de enfermagem e 

licenciamento nos Estados Unido da America.

• Facilitar a compreensão do cliente em relação ao processo de validação de diploma nos 

Estados Unidos da América, bem com o seu entendimento sobre documentação e 

formulários requeridos.

• Identificar com o cliente o tempo de duração e custos financeiros para o processo de 

validação de diplomas de enfermagem nos EUA.

• Avaliar com o cliente posições dentro da carreiras de enfermagem para determinar o 

melhor ajuste.

• Ensinar ao cliente estratégias direcionadas para manter o foco em seus objetivos.

• Construir junto com cliente, um plano de ação para concluir o processo de validação de 

diploma nos Estados Unidos da América.

• Definir com o cliente, através da metodologia SMART, metas claras, específicas, 

mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado.

• Encorajar o cliente a por em prática medidas para alcançar seus objetivos.

A consultoria consiste de 5 encontros semanais, individuais e privado. Cada encontro 

tem a duração de 1 hora de pura produtividade e engajamento. Esse é um momento no 

qual tu vais te dedicar ao planejamento e ação para movimentar a tua jornada de 

trabalho como enfermeiro nos Estados Unidos. Os encontros poderão ocorrer via 

Skype, Zoom or Teams.

Durante o período de consultoria o cliente poderá manter contato via whatsapp, com a 

consultora. As mensagens serão respondidas dentro de 48 horas.

Objetivos da consultoria



Sim e Não – Não e Sim

Como consultora, eu não posso fazer o trabalho por ti

Embora forneça as ferramentas e os recursos necessários para que você bem-sucedido, eu 
não posso fazer o trabalho por ti. Cabe a ti pegar o que aprendeu em cada sessão e colocar 
todas as etapas do plano em ação. Isso significa estar disposto a reservar um tempo dedicado 
para estudar para o NCLEX, por exemplo, ou ligar o computador e preencher os formulários 
necessários. Como em todas as circunstâncias, tu vais colher aquilo que plantar.

Eu posso aliviar o teu stress e ansiedade

Estar desempregado ou não realizado no trabalho muitas vezes promove emoções 
desconfortáveis e difíceis de lidar, incluindo dúvida, baixa auto-estima, falta de confiança e 
até mesmo, falta de interesse pela vida. Afinal, ninguém sente vontade de pular de alegria 
depois de ler uma carta de rejeição.

Mas estar em um trabalho de alto estresse com inúmeras demandas também pode ser 
problemático e prejudicial à tua auto-estima. Se tu está em uma posição que tu odeia, 
trabalhando 40 ou 50 horas por semana, tu pode te sentir vulnerável e preocupado com o 
futuro.

Encontrar a felicidade no teu trabalho é um processo emocional que envolve processar e 
canalizar sentimentos desafiadores, como rejeição e insegurança, de maneira saudável, em 
vez de permitir que eles sabotem seu progresso. Como coach eu posso te capacitar a agir 
positivamente, superar contratempos e manter o foco.

Como tua consultora, eu não posso mudar sua vida da noite pro dia

Iniciar uma carreira profissional no exterior é um processo contínuo e muito gratificante. O 
tempo que leva para ver os resultados varia de acordo com teus objetivos individuais e onde 
tu estás em sua carreira. Como consultora eu me proponho a te auxiliar com a preparação de 
currículo e te preparar para entrevistas de emprego, de forma relativamente rápida, mas o 
trabalho com questões de medo, dúvidas, falta de confiança e negatividade pode levar muito 
mais tempo. Mudanças sérias não acontecem da noite para o dia.



Sim e Não – Não e Sim

Como consultora, eu forneço feedback honesto e imparcial

Família e amigos geralmente são as primeiras pessoas a quem recorremos para obter 
conselhos durante uma diversas etapas da vida. No entanto, devido às suas perspectivas 
tendenciosas, essas pessoas nem sempre serão as mais qualificadas e confiáveis do ponto de 
vista profissional. 

Como consultora, por outro lado, eu ofereço feedback imparcial e objetivo, adaptado às tuas 
perspectivas e objetivos de carreira. Diferentemente do teu melhor amigo ou outro ente 
querido, eu estarei atenta as tuas habilidades e aptidões como enfermeiro e, a partir daí, vou 
te ajudar a atingir objetivos. Tu podes me considerar como alguém com a qual tu vai devolver 
idéias novas e ousadas. Nossas vivências em comum serão grande parte do nosso trabalho 
coletivo.

Como consultora, eu não conseguirei um emprego para ti

Eu não tenho uma varinha mágica nem estou prometendo que tu serás contratado por uma 
empresa americana após nossos encontros de consultoria. Eu não tenho como te garantir 
uma vaga após passar por todo o processo de imigração, validação de diplomas e 
licenciamento. Eu preciso enfatizar claramente que os resultados de tuas sessões dependem 
do esforços que tu dedicas ao processo.

Através do serviço de consultoria que ofereço, eu me coloco com tua aliada, uma profissional 
treinada, familiarizada com o processo e dedicada ao seu sucesso. Estou aqui para ajudá-lo a 
identificar objetivos, encontrar ou reavivar sua paixão, dar-lhe uma vantagem competitiva 
em sua busca de emprego - com conselhos de especialista sobre como elaborar um excelente 
currículo e carta de apresentação - aumentar sua confiança e permitir que tu avance a tua 
carreira. Se tu deseja iniciar uma carreira de enfermagem no Estados Unidos, eu vou te 
colocar no caminho para certo.

Eu quero enfatizar que, durante a consultoria, eu não abordo informações sobre vistos de 
imigração e trabalho. Eu não tenho conhecimento nem respaldo legal para tratar de vistos.

A contratação do meu serviço tem um preço, mas os benefícios a longo prazo que tu vais 
obter te farão feliz em saber que tu decidiu investir. Afinal, estamos falando da tua carreira, 
dos próximos 30 anos ou mais da sua vida!



Sessão Tópico Duração

Sessão # 1 Boas Vindas & Objetivos da Consultoria em 
Enfermagem

1 hora

Sessão # 2 Pilares do processo de validação e 
licenciamento

1 hora

Sessão # 3 Tempo de duração e custos financeiros para 
o processo de validação de diplomas de 
enfermagem nos EUA

1 hora

Sessão # 4 É hora de definir os seus objetivos e deleniar 
o seu plano de ação.

1 hora

Sessão # 5 Revisão de formulário ou documentos 
pertinentes ao seu processo de validação de 
diplomas e licenciamento de enfermeiros 
nos Estados Unidos da América.

1 hora

Exemplo do Programa da Consultoria

Um cronograma específico com as tuas 

necessidades será construído no 

primeiro encontro de consultoria.



QUANTO CUSTA?

3X de R$249.09
ou R$697 à vista

AINDA EM DÚVIDA?

EU QUERO FAZER A MINHA MATRÍCULA

7 DIAS DE GARANTIA

O seu risco aqui é ZERO! Você pode participar da primeira sessao, e 
se no final do nosso encontro você achar que não somos um bom 
match, eu cancelo sua inscrição e devolvo 100% do seu dinheiro, sem 
nenhuma burocracia. Basta você me enviar um email!

PAGAMENTO SEGURO

Seu pagamento será processado em um 
ambiente totalmente seguro e seus dados 
estão protegidos. Compra 100% segura!

https://hotmart.com/product/consultoria-para-enfermeiros/F41945984X?preview=true
https://hotmart.com/product/consultoria-para-enfermeiros/F41945984X?preview=true
https://hotmart.com/product/consultoria-para-enfermeiros/F41945984X?preview=true
https://pay.hotmart.com/F42333889D?checkoutMode=10


Gratidão

E-mail para contato: nursecoachjanice@gmail.com

@janicecampbell

http://www.youtube.com/c/nicecampbell

www.janicercampbell.com

http://www.youtube.com/c/nicecampbell
http://www.janicercampbell.com/

