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Prêmio Dar de Si Antes de Pensar em Si
Formulário de Indicação
Leia este formulário com atenção para tomar conhecimento de informações importantes sobre o encaminhamento da
indicação de seu candidato. Somente serão aceitas indicações:
●

feitas com este formulário

●

datilografadas ou digitadas

●

cujo texto escrito não ultrapassar o espaço providenciado

A Comissão de Seleção descartará qualquer material adicional. Pessoas elegíveis para fazer a indicação podem sugerir no
máximo três candidatos por ano. Usar um formulário por candidato. A indicação deverá ser recebida na sede mundial
do RI até o final do expediente do dia 1° de setembro. Indicações recebidas após o prazo regulamentar não serão
elegíveis.

Critérios
A pessoa indicada deve ter prestado serviços humanitários de maneira exemplar, em qualquer modalidade ou nível,
com ênfase nos esforços de voluntariado pessoal e envolvimento ativo na ajuda ao próximo por intermédio do Rotary de
maneira ininterrupta. O desempenho das funções de cargo rotário para o qual o rotariano tenha sido eleito ou indicado
não é por si só suficiente para fazer jus ao reconhecimento. Contribuições financeiras à Fundação Rotária ou participação
em projeto não qualificam a pessoa ao prêmio.

Elegibilidade
A autoindicação não é permitida. Além disso, a pessoa indicada não pode ser cônjuge, descendente direto (filhos ou
netos), cônjuge de descendente direto ou ascendente (pais ou avós) da pessoa que estiver indicando o merecedor do
prêmio. Rotarianos poderão ser agraciados com o prêmio uma única vez. Todos os rotarianos em pleno gozo de seus
direitos podem ser indicados, exceto:
●
●
●
●

Governador de distrito
Governador eleito de distrito
Último ex-governador de distrito
Presidente do RI

●
●
●
●

Diretor do RI
Diretor eleito do RI
Ex-diretor do RI
Presidente eleito do RI

●
●
●
●

Curador da Fundação
Curador entrante da Fundação
Ex-curador da Fundação
Ex-presidente do RI

Candidato

Nomeador

Usar um formulário por candidato.

O nomeador somente poder ser (um):

Sobrenome
Nome

Atual governador de distrito

Atual diretor do RI

Último ex-governador
de distrito

Ex-diretor do RI

Classificação/Classificação anterior

Sobrenome

Rotary Club

Nome

Distrito

Rotary Club		

País

Endereço

No de associado

Cidade, Estado/Província

Envie este formulário aos cuidados de:
Service Support & Awards (PD210)
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EUA
Fax: +1 847-556-2179
E-mail: riawards@rotary.org

Código Postal		

Distrito

País

Telefone
No de associado
E-mail
Assinatura		Data

vide verso

@

Resumo das qualificações
Este prêmio anual é outorgado a, no máximo, 150 rotarianos, selecionados com base em mérito por terem exemplificado,
com suas ações, o ideal rotário de Dar de Si Antes de Pensar em Si. Descreva em um parágrafo os serviços rotários
prestados pela pessoa indicada ao prêmio. Utilize apenas o espaço abaixo. Favor datilografar ou digitar.
Nome do Candidato _________________________________ Nome do Nomeador ____________________________________
Número de anos em que serviu no Rotary
Dados biográficos gerais

Liste atividades rotárias de prestação de serviços (inclua funções exercidas no Rotary)

Liste atividades não-rotárias de prestação de serviços

Dê exemplos específicos que ilustrem como o candidato exemplifica o ideal de Dar de Si Antes de Pensar em Si

NÃO ANEXE FOLHAS ADICIONAIS.
AS INDICAÇÕES DEVEM SER RECEBIDAS NA SEDE MUNDIAL DO RI ATÉ 1o DE SETEMBRO.
(Junho de 2011)

