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Prêmio Rotary de Liderança em Serviços Profissionais
Formulário de Indicação

Este prêmio prestigia rotarianos que se destacaram na divulgação dos serviços profissionais. Governadores podem indicar anualmente
um candidato de seu distrito.

Elegibilidade
O prêmio só pode ser outorgado uma única vez a cada pessoa. Governadores atuais, anteriores e eleitos, assim como diretores atuais,
anteriores e eleitos, não podem concorrer a este prêmio.

Critérios
Para se qualificar ao prêmio, o candidato deve:
• Demonstrar integridade e altos padrões éticos em sua profissão e no Rotary;
• Usar seus talentos profissionais em benefício da comunidade;
• Participar de pelo menos uma das seguintes atividades:
 Servir como mentor de um jovem para ajudá-lo a se desenvolver profissionalmente;
 Organizar grupo de discussão ou workshop sobre serviços profissionais para motivar a implementação de atividades nesta área;
 Falar ao clube sobre sua ocupação profissional  durante discussão sobre classificações;
 Comparecer a evento de networking organizado com o intuito de divulgar os princípios de serviços profissionais a não
rotarianos;
 Realizar uma atividade em comemoração ao Mês dos Serviços Profissionais, em outubro;
 Participar de outro projeto de serviços profissionais que atenda às necessidades locais.

Procedimento para seleção
O governador deverá entregar o Formulário de Indicação à Sede Mundial do RI até 1° de novembro.

Indicação
Deve ser preenchida eletronicamente e assinada pelo governador de distrito.
Candidato
Nome

Sobrenome

N° de associado

Distrito

Rotary Club de

N° do clube

Sobrenome

N° de associado

Governador
Nome
Endereço
Cidade, Estado/Província

Código postal

Telefone

E-mail

País

Ao assinar abaixo, certifico que o candidato é elegível ao prêmio e atende aos critérios acima listados.
Assinatura do governador (obrigatória)

Data

O certificado do ganhador do prêmio será enviado ao governador em janeiro. O nome do recipiente deve ser publicado no boletim
informativo da zona e/ou comunicado mensal do governador.
As indicações devem ser recebidas na Sede Mundial do RI até 1° de novembro.
Envie a indicação a: Rotary Service Section (PD210), Rotary International, One Rotary Center,
1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698 EUA
Fax: 847-556-2179  E-mail: riawards@rotary.org

