
Muito obrigada por concordar em dar uma referência para . 

Desde 1972 o Prêmio Soroptimista Viva o Seu Sonho: Educação e Treinamento tem oferecido recursos a mulheres para melhorar sua educação, habilidade 
e perspectivas de emprego para que elas possam viver seus sonhos. Candidatas elegíveis são mulheres que:

• É a principal provedora de apoio financeiro para si e seus dependentes. Dependentes podem incluir filhos, cônjuges, companheiros, irmãos ou pais.
• Passa por necessidades financeiras.
• Está matriculada ou foi aceita em um programa supletivo para conclusão do ensino médio/profissionalizante/de ensino técnico ou em um curso de graduação.
• Está motivada a alcançar seus objetivos profissionais e educacionais.
• Mora em um dos países/territórios membros da Soroptimist International of the Americas (Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, 

Guam, Japão, Coreia, México, Ilhas Marianas do Norte, Palau, Panamá, Paraguai, Peru, Filipinas, Porto Rico, Taiwan, Estados Unidos da América, 
Venezuela).

• Não recebeu um Prêmio Soroptimista de Oportunidade para Mulheres ou o Prêmio Viva o Seu Sonho anteriormente.
• Não tem diploma universitário.
• Não é sócia ou funcionária da Soroptimist International of the Americas ou tem sócia ou funcionária da Soroptimist em sua família imediata.

Para que as concorrentes sejam justamente selecionadas, formulários de referências é um requisito. Por gentileza, não envie outras formas de referências 
(tais como cartas). Elas não serão consideradas como parte da inscrição. Por gentileza, e-mail o formulário preenchido para a concorrente. Formulários de 
referências devem ser enviados pela concorrente juntamente com a sua inscrição.

**Você deve usar o Adobe Reader– download gratuito – para preencher o formulário. Se você não usar o Adobe Read-
er, as suas respostas na inscrição não serão gravadas e salvadas e a inscrição que você enviar estará em branco.**
1o Passo: Faça o download do Adobe Reader. 
2o Passo: Salve uma cópia da inscrição no seu computador.
3o Passo: Abra o Adobe Reader.
4o Passo: Na coluna da esquerda, escolha ‘My Computer’ (meu computador) e ache onde você salvou a inscrição.
5o Passo: Abra a inscrição dentro do Adobe Reader.
6o Passo: Ponha o mouse sobre a primeira caixa azul de testo e clique.
7o Passo: Digite suas respostas na inscrição. (Nota: Você não pode mudar o tamanho da letra. Por favor limite suas respostas ao espaço fornecido.)
8o Passo: Assim que todas as partes do formulário estiverem preenchidas, escolha “File” e escolha “Save As”  (Salvar como) no menu suspenso.
9o Passo: Mude o nome do “File” (Arquivo) (por exemplo, “LYDApplicationLG” onde LG seria suas iniciais.)
10o Passo: Clique “Save”  (Salvar)
11o Passo: Envie

Use o seu conhecimento pessoal da concorrente para responder as seguintes perguntas:
1. Quanto tempo você conhece a candidata e em que capacidade? (empregador, professor, amigo, etc.)

2. Avalie a candidata nas seguintes áreas (se aplicáveis) baseando-se em seu conhecimento pessoal de suas realizações e seus pontos fortes. Um escore de 
“1” significa que você “discorda fortemente” com a declaração; um escore de “5” significa que você “concorda fortemente” com a declaração.

Discordo
fortemente

Discordo 
na maior 

parte

Concordo 
um pouco

Concordo 
na maior 

parte

Concordo 
fortemente

Não         
sei

A. A candidata tem alvos claros.        1        2        3        4        5        6

B. A candidata está motivada a alcançar 
este alvos.        1        2        3        4        5        6

C. A candidata tem demonstrado que 
ela é responsável.        1        2        3        4        5        6

D. A candidata seria uma inspiração 
para outros.        1        2        3        4        5        6

(nome da concorrente)

Formulário de Referência



3. Nos conte o que você acredita ser aos pontos forte da candidata em sua vida pessoal, educacional ou profissional. Se puder, dê exemplo 
de uma realização.

4. Qual é o seu conhecimento dos alvos educacionais da candidata e do seu progresso para alcançar estes alvos? Considere qualquer 
barreira ou dificuldade que ela superou.

5. Há mais informações que deveríamos saber sobre esta candidata em relação a este programa de prêmio?

PREENCHIDO POR: (IMPORTANTE: Por gentileza, , e-mail o  formulário de referência preenchido a candidata para que ela o anexe a inscrição.)

Nome:           Data:

Organização:     

Cargo:

Endereço:

Telefone:            E-mail:
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