A Soroptimistas é uma organização mundial de voluntárias que
oferece a mulheres e meninas acesso à educação e ao treinamento
necessários para que elas alcancem a autonomia econômica.
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Prêmios Viva o Seu Sonho
Material para seleção virtual
Analise as inscrições
Quando receber as inscrições, analise cada uma e verifique se estão completas e se a candidata está apta a
participar. As candidatas que apresentarem uma inscrição que não atenda a todos os critérios de
participação não devem fazer parte da seleção.
Se receber uma inscrição incompleta, entre em contato com a candidata para que esta envie as informações
que faltam. Verifique os seguintes itens:
•
•
•
•
•
•

Todas as perguntas devem ser respondidas.
A ficha de inscrição deve estar assinada
.
A candidata deve ser a principal responsável financeira* por si mesma e seus dependentes.
A candidata demonsta necessidade financeira.
A candidata foi aceita, está matriculada ou ainda cursa um programa supletivo, profissionalizante,
técnico ou de graduação.
A candidata não tem uma pós-graduação.

Atenção: o Prêmio Viva o Seu Sonho oferece recursos para que mulheres com dependentes possam
melhorar seu padrão de vida e conquistar empoderamento econômico. Enquanto trabalham para atingir
seus objetivos, as mulheres podem receber apoio do governo, pensão alimentícia, residir em moradias
subsidiadas ou na residência de outra pessoa. Nada disso invalida a responsabilidade financeira primária que
carregam sobre seus dependentes, nem a impedem de participar do programa.
OBSERVAÇÃO: é preciso que haja mais de uma associada responsável pela seleção da ganhadora do prêmio.

Escolha as juízas
As juízas não devem fazer parte do quadro social das Soroptimistas. Dessa forma, as juízas têm a chance de
se tornarem defensoras do programa. Entre em contato com grupos de apoio às mulheres, organizações
com fins beneficentes e instituições de ensino que ajudaram o clube a selecionar candidatas e peça que seus
funcionários atuem como juízas. Use e personalize os modelos de carta para recrutar juízas. Nomeie três a
cinco juízas para avaliar todas as candidatas que atendam aos requisitos da premiação.
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Recolha os acordos de confidencialidade
A privacidade das candidatas ao Prêmio Viva o Seu Sonho é de suma importância. Já que as juízas terão
acesso a informações sigilosas, todas devem preencher e entregar um Acordo de Confidencialidade das
Juízas. É necessário assinar um Acordo de Confidencialidade das Juízas para participar da comissão
julgadora. Também é preciso que todas as associadas que estejam participando do processo de seleção
assinem um Acordo de Confidencialidade. Os clubes devem arquivar os Acordos de Confidencialidade em
local seguro por dois anos.
OBSERVAÇÃO: Para ajudar a proteger a privacidade das candidatas, recolha todas as fichas de inscrição em
papel após o processo de seleção e peça que todas as juízas apaguem todas as cópias digitais ou em papel
que possam ter em seu poder.

Realize a seleção
Pela internet: Organizar a seleção online é uma ótima maneira de envolver os membros da comunidade no
trabalho do clube de forma segura, sem a dificuldade de incompatibilidade de horários. Distribua as
inscrições envie cópias para as juízas, juntamente com a ficha de seleção. Peça que devolvam as fichas até
um prazo determinado. Compare as notas e observações das juízas e escolha a ganhadora do prêmio.
A seleção on-line pode ocorrer inteiramente por e-mail, conforme sugerido acima, ou pode ser feita por
vídeo com os jurados para que possam analisar as inscrições. Isso pode ser especialmente útil caso as
pontuações dos jurados sejam aproximadas, e pode ser uma ótima maneira de informá-los sobre o impacto
do clube na comunidade por meio do Prêmio Viva o Seu Sonho.
As dicas a seguir podem ser úteis para organizar a seleção on-line:
•
•
•
•
•
•

•

Leia as dicas para o Zoom criadas pela SIA para ajudá-la a organizar as vídeo-chamadas.
Recolha as pontuações dadas pelos jurados às candidatas e calcule a média de cada uma antes da
chamada.
No início da chamada, não deixe de agradecer os jurados e lembrá-los de seu compromisso com a
confidencialidade, e de que devem apagar/destruir todas as cópias das inscrições que possam estar
em suas mãos.
Lembre aos jurados de que todas as candidatas foram consideradas aptas a participar, todas têm um
potencial imenso e de que não há escolhas erradas.
Informe as pontuações médias das candidatas aos jurados. Isso pode ser usado para iniciar um
debate sobre como escolher uma ganhadora ou as principais ganhadoras do clube (caso o clube
possa conceder mais de um prêmio em dinheiro).
Considere preparar algumas perguntas com antecedência para estimular o debate e incentivar os
jurados a selecionarem uma ganhadora principal. Por exemplo:
o Qual candidato tem a maior necessidade financeira?
o Qual candidata tem os alvos educacionais e profissionais mais claros?
o O que dizem as cartas de referência das candidatas?
Ao final da chamada, agradeça aos jurados por sua participação.
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•

Dica: Se você tiver o termo de cessão de uso de imagem e um perfil das candidatas selecionadas
pelos jurados, envie-lhes uma cópia como agradecimento por sua participação.

Verifique as referências da ganhadora
Antes de informar à ganhadora que ela foi escolhida, ligue para suas referências para verificar se ela atende
aos requisitos de participação. Você pode entrar em contato com as referências por telefone ou e-mail. Se
um método de comunicação não funcionar, tente outro.

Contato com a referência por e-mail
Consulte o endereço de e-mail da referência na parte inferior do formulário. Envie um e-mail para a
referência com base no modelo abaixo:
Assunto: Verificação de referências para o Prêmio Viva o Seu Sonho
Corpo: Prezada (primeiro nome),
Sou da SI/Cidade, parte de uma organização para mulheres presente no mundo todo e que busca
empoderar as mulheres em nossa comunidade para que possam atingir o seu potencial pleno.
Estamos concedendo um Prêmio Viva o Seu Sonho: educação e treinamento para mulheres na sua
comunidade. Recebemos uma inscrição da (nome da candidata), para quem você preencheu um
formulário de referência, e por isso estou entrando em contato com algumas perguntas.
Você poderia confirmar que forneceu uma referência para a (nome da candidata) para o Prêmio Viva
o Seu Sonho?
O Prêmio Viva o Seu Sonho das Soroptimistas tem como objetivo oferecer maior acesso à educação a
mulheres motivadas que sejam as principais responsáveis por sustentar suas famílias
financeiramente. As ganhadoras superaram obstáculos enormes e agora têm como compromisso
melhorar sua educação, habilidades e perspectiva profissional para viverem seus sonhos. Você apoia
a candidatura da (nome da candidata) a este prêmio?
Obrigada por sua ajuda. Espero sua resposta em breve!
Atenciosamente,
(Seu nome)

Contato com a referência por telefone
Consulte o número de telefone da referência na parte inferior do formulário. Ligue para a referência usando
o modelo de roteiro abaixo:
Olá! Meu nome é (seu nome) e sou da SI/Cidade, parte de uma organização voluntária para mulheres
que busca empoderá-las para que possam atingir o seu potencial pleno. Estamos concedendo um
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Prêmio Viva o Seu Sonho: educação e treinamento para mulheres na sua comunidade. Estou ligando
porque recebemos uma inscrição da (nome da candidata), para quem você preencheu um formulário
de referência, e por isso eu gostaria de fazer algumas perguntas.
Você poderia confirmar que forneceu uma referência para a (nome da candidata) para o Prêmio Viva
o Seu Sonho?
O Prêmio Viva o Seu Sonho das Soroptimistas tem como objetivo oferecer maior acesso à educação a
mulheres motivadas que sejam as principais responsáveis por sustentar suas famílias
financeiramente. As ganhadoras superaram obstáculos enormes e agora têm como compromisso
melhorar sua educação, habilidades e perspectiva profissional para viverem seus sonhos. Você apoia
a candidatura da (nome da candidata) a este prêmio?
Obrigada! Vamos entrar em contato em breve com a (nome da candidata) sobre a candidatura dela.

Entre em contato com TODAS as candidatas
Depois de selecionar uma ganhadora, é importante não somente avisá-la como entrar em contato com todas
as outras candidatas. É importante que as candidatas sejam informadas sobre o resultado do processo de
seleção. Além disso, é importante para a reputação do clube e da organização que todas as candidatas sejam
contatadas. Veja o modelo de carta para ganhadora e o modelo de carta para não ganhadoras se precisar de
ajuda! Você também pode ligar para a ganhadora. Ouvir a emoção da sua voz é uma experiência
extremamente gratificante para as associadas!

Arquive as inscrições
Cada clube é responsável por manter cópias das fichas de inscrição que recebem. Todas as fichas de inscrição
devem ser mantidas em um armário com chave ou em um local seguro. As inscrições das mulheres que não
receberam um prêmio devem ser mantidas por um ano. Depois disso devem ser destruídas com uma
fragmentadora de papel. As inscrições das ganhadoras devem ser mantidas no arquivo do clube em um local
seguro.
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