FUNDAÇÃO ROTÁRIA

Equipe De Consultores Técnicos

INSCRIÇÃO À CADRE
Se quiser fazer parte da Cadre da Fundação Rotária, entregue este formulário preenchido ao governador de seu
distrito. Os dados de contato dos membros da Cadre, como os constantes deste formulário, são compartilhados
entre os demais membros e líderes seniores da organização, o que potencializa a atuação da Cadre.
É obrigatório enviar seu curriculum vitae atualizado junto com este formulário.
Nome:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Rotary Club:
Funções rotárias atuais e anteriores:

Fax:
Ocupação:
Distrito:

Credenciais profissionais (diplomas, certificados e/ou licenças)
Diploma/Licença
Área
Local de emissão

Ano

Conhecimento e habilidades profissionais: A Cadre tem sete setores. Assinale o(s) setor(es) em que tem mais
qualificação para servir como consultor ou instrutor.
PAZ E PREVENÇÃO/RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS
RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO
SAÚDE MATERNO-INFANTIL
EDUCAÇÃO BÁSICA E AFABETIZAÇÃO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E COMUNITÁRIO
AUDITORIA
Explique em detalhes todas as áreas de sua especialização, incluindo experiência profissional e acadêmica. Não
mencione experiência como contato de projeto da Fundação Rotária.

Experiência internacional e como voluntário
Informe sobre os países com os quais você tem ou teve ligação, especificando o tempo que morou em cada país.
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Informe sua experiência em voluntariado, seja com Grupos Rotarianos em Ação ou participação em projetos
rotários e iniciativas de outras organizações.

Idiomas
Idioma

Nível

Use a seguinte classificação:
1 = Entendo e respondo perguntas básicas e sei pedir informações
2 = Transmito ideias sobre assuntos não técnicos e compreendo 50% do que as pessoas falam
3 = Converso sobre a maioria dos assuntos
4 = Falo quase tão bem quanto uma pessoa nascida no país
5 = É meu idioma materno

Assine e date o formulário atestando as informações fornecidas.

Voluntário

Assinatura

Anexe seu curriculum vitae atualizado a este formulário.
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Data

Endosso do governador do distrito
A Cadre é formada por um grupo de rotarianos com experiência profissional em diferentes áreas. Os membros
da Cadre dão suporte técnico fazendo análise, monitoramento e avaliação de projetos financiados com subsídios
da Fundação Rotária no mundo todo, garantindo uma gestão responsável.
Verifique as informações constantes deste formulário. Sua resposta à pergunta abaixo e assinatura
atestam que você endossa este candidato como possível membro da Cadre.
Até onde lhe é dado conhecer, não há nada que desabone este candidato na comunidade rotária?

Sim

Não

Governador do distrito

Assinatura

Comentários:

Envie este formulário por correio, e-mail ou fax a:
Christian Pepera
Sr. Cadre Coordinator
Rotary International &
The Rotary Foundation
Tel.: +1 847.866.3357
Fax: +1 847.556.2153
E-mail: mailto:christian.pepera@rotary.org
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Data

