PT—(115)

BOLSAS PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA HÍDRICA
E DE SANEAMENTO
PEDIDO DE ROTARY CLUB/DISTRITO
PATROCINADOR
O patrocinador é: ¨ Clube ¨ Distrito
Nome do clube (se for patrocinador):
Distrito:

Número do clube (se souber):
País:

CONTATO
Nome:

N° de associado:

E-mail:

CANDIDATO
Sobrenome:

Nome:

PERGUNTAS
Obs.: anexe páginas adicionais se necessário, pois as caixas de texto não se ampliam.
Responda todas as perguntas (de 100 a 300 palavras por pergunta).
1. Estas bolsas de estudos visam promover relacionamentos produtivos e de longo prazo entre
rotarianos e profissionais locais da área hídrica e de saneamento. Este candidato pertence à sua
comunidade? ¨ SIM ¨ NÃO
2. O clube/distrito entrevistou o candidato pessoalmente? ¨ SIM ¨ NÃO
Explique em caso negativo e indique o meio utilizado para a entrevista (telefone,
videoconferência, etc.).
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3. Quais os planos feitos com o candidato para trabalho conjunto depois de regressar do Unesco-IHE?

4. Que qualidades este candidato possui que indicam seu potencial para ser um excelente representante
do Rotary?

5. Descreva o interesse de seu clube ou distrito nos problemas relacionados a recursos hídricos e
saneamento da comunidade. Que tipo de projetos já foram implementados? Algum deles recebeu
financiamento de subsídios do Rotary? Se este for o seu primeiro projeto nesta área, o que o motivou
a fazer esta escolha?
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CHECKLIST
Antes de enviar o pedido:
¨ Leia os termos e condições da bolsa de estudos.
¨ Faça o upload dos seguintes documentos do candidato, que devem acompanhar o pedido:
¨ Inscrição à bolsa
¨ Carta do Unesco-IHE confirmando admissão ao programa de estudos
¨ Curriculum vitae atualizado

ENVIO DO PEDIDO
• O pedido completo deve ser recebido pela Fundação Rotária até 15 de maio do ano em que os
estudos terão início.
• Os bolsistas são selecionados com base em mérito e em sua capacidade de causar impacto positivo
significativo durante suas carreiras em questões relacionadas à água e saneamento. O candidato ideal
deve apresentar bom desempenho acadêmico, ter experiência profissional relevante e demonstrar
liderança na comunidade.
• Os documentos não podem ser preenchidos à mão.
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