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FUNDAÇÃO ROTÁRIA
PRÊMIO POR SERVIÇOS À HUMANIDADE
FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO
A indicação deve ser feita eletronicamente neste formulário pelo coordenador regional da Fundação Rotária (CRFR). Não serão
aceitos formulários preenchidos à mão. Anexe o currículo vitae e foto do candidato, e outros documentos se preciso, até um
máximo de cinco páginas.

PRAZO
As indicações devem ser recebidas na Sede Mundial do RI impreterivelmente até 30 de junho do ano rotário anterior ao que o
prêmio será outorgado.

CRITÉRIOS
Este prêmio homenageia alumni cujas carreiras e atividades ilustram o impacto causado pelo programa da Fundação em suas
vidas e nos serviços humanitários que prestam. O indicado deve ter:
• Demonstrado os benefícios sociais dos programas da Fundação através da prestação de serviços e conquistas profissionais.
• Alcançado distinção em sua ocupação.
• Prestado serviço sustentável que tenha contribuído à comunidade internacional.

ELEGIBILIDADE
Todos os alumni da Fundação são elegíveis ao prêmio, independentemente de serem ou não rotarianos. Cada pessoa pode
receber o prêmio somente uma única vez. Para ser selecionado, o candidato precisa aceitar o prêmio em pessoa durante a
Convenção Internacional do Rotary realizada ao final do ano rotário em que se deu a escolha do vencedor, com passagem
aérea e hotel pagos.

PROCEDIMENTO
Cada governador pode apresentar um candidato ao coordenador regional da Fundação Rotária (CRFR), que por sua vez
seleciona uma pessoa como ganhador em nível zonal ou regional. A indicação final deve ser recebida na Sede Mundial do RI
até 30 de junho do ano rotário anterior ao que o prêmio será outorgado, para que o Conselho de Curadores da Fundação
Rotária selecione o vencedor mundial em sua reunião de outubro.

INDICADO
Nome
o Masc. o Fem.
Rotary Club de (se aplicável)
Distrito (se aplicável)
Número de associado (se aplicável)
Programa da Fundação
Ano de participação
Distrito patrocinador
Distrito anfitrião
Assinatura*
Data
*A assinatura do candidato demonstra seu desejo de ser indicado e a disponibilidade de, se escolhido, receber o prêmio
pessoalmente na Convenção do RI do próximo ano. Materiais ou fotos entregues com esta indicação podem ser usados em
veículos de comunicação do Rotary. Um e-mail pode ser enviado em lugar da assinatura à caneta.
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GOVERNADOR FAZENDO A INDICAÇÃO
Nome
E-mail
Assinatura

Distrito
Número de associado
Data

CRFR DA ÁREA DO INDICADO
Nome
E-mail
Assinatura

Zona
Número de associado
Data

QUALIFICAÇÕES
Responda às perguntas dentro do espaço fornecido.
1. Descreva a experiência do candidato ao prêmio explicando como sua participação no programa da Fundação contribuiu às
suas atividades voluntárias e a suas conquistas profissionais.
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2. Descreva as conquistas profissionais do candidato, incluindo sua posição atual, e quaisquer prêmios e homenagens
recebidos.

3. Descreva exemplos de serviço humanitário sustentável executado pelo candidato que tenha causado impacto positivo na
comunidade internacional.

As indicações devem se recebidas na Sede Mundial do RI até 30 de junho às 17h00 (horário de Chicago).
E-mail: riawards@rotary.org
Endereço postal: Rotary Service (PD210), Rotary International, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698 EUA
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