Prêmios Soroptimista
Viva o Seu Sonho
PERGUNTAS FREQUENTES PARA CONCORRENTES
Agradecemos o seu interesse no programa de Prêmios Soroptimista Viva o Seu Sonho. Esperamos que
você ache este recurso útil para preencher e enviar a sua inscrição. Se você tiver mais dúvidas, entre em
contato conosco por e-mail siahq@soroptimist.org.

QUALIFICAÇÃO
Preciso ter dependentes para ser qualificada para os Prêmio Viva o Seu Sonho?
Sim. Mulheres com dependentes enfrentam barreiras singulares enquanto lutam para melhorar a suas
vidas e ao mesmo tempo também fornecer apoio a sua família. Portanto, Os Prêmios Viva o Seu Sonho
são para mulheres que são as principais provedoras financeiras para si E seus dependentes. Dependentes
incluem, mas não são limitados a: filhos, marido, pais, irmãos, sobrinhos e avós.
Quão importante é a necessidade financeira quando se inscrevendo para um Prêmio Viva o Seu
Sonho?
Os Prêmios Viva o Seu Sonho são para mulheres que estão labutando para preencher as necessidades
financeiras de suas família e ao mesmo tempo estão frequentando escola ou um programa de
treinamento. Quando selecionando recebedoras de prêmios, os avaliadores examinam de perto a seção
de necessidade financeira de uma inscrição, e as comparam com a renda total anual da concorrente com
o total anual de suas despesas. Necessidade financeira é levado em consideração na escolha de
recebedoras de prêmios.
Se eu estiver estudando para uma segunda graduação ou fazendo curso de credenciamento, eu ainda
me qualifico para inscrição ao Prêmio Viva o Seu Sonho?
Sim. Você é qualificada a se inscrever se estiver estudando em direção a uma segunda graduação ou
está fazendo cursos de credenciamento que você precisa para poder usar o seu bacharelado, tais como
para um certificado de credenciamento de enfermeiras ou professoras.
Posso me inscrever para um Prêmio Viva o Seu Sonho se estiver cursando ou ter me matriculado ao
um programa de mestrado?
Não. O programa de Prêmios Viva o Seu Sonho é somente para mulheres que estão fazendo um curso de
graduação ou um programa de formação vocacional/habilidades.
Eu recebi um Prêmio Viva o Seu Sonho no passado. Posso me inscrever de novo?
Não. Se você já recebeu um Prêmio Viva o Seu Sonho, você não é qualificada a se inscrever.
Se eu sou parente de uma sócia Soroptimista eu sou qualificada a me inscrever ao prêmio?
Se você for um parente imediato de uma sócia Soroptimista, você não é qualificada a se inscrever ao
prêmio. Família imediata é definida como pais, irmãos, filhos ou netos naturais, por adoção ou casamento.
Se você for parente não relacionada na maneira definida como “imediata”, você se qualifica a inscrição.

1709 Spruce Street | Philadelphia, PA 19103 | 215-893-9000 | siahq@soroptimist.org | Soroptimist.org | LiveYourDream.org
© Soroptimist International of the Americas

PERGUNTAS FREQUENTES PARA CONCORRENTES
PREENCHENDO A INSCRIÇÃO
Como eu preencho e salvo a inscrição online em meu computador ou USB/pen drive?
É muito importante que você salve a inscrição antes de começar digitar as informações. Caso contrário,
você corre o risco de perder qualquer informação que você digitou e precisará começar tudo de novo.
Para preencher a sua inscrição e salvá-la, siga os passos abaixo:








Salve o arquivo PDF gravável no seu computador ou em um USB/pen drive se você estiver usando
um computador público. (Se você começar preencher a inscrição no PDF gravável sem o salvar no
computador ou USB/pen drive, a sua informação não será salvada).
Abra o PDF gravável que você salvou no seu computador ou USB/pen drive.
Usando o seu mouse, clique no espaço em branco designado para respostas.
Um cursor aparecerá.
Digite as informações corretas.
Depois de ter preenchido a inscrição, selecione “Salvar Como” do menu “Arquivo” e mude o nome
do arquivo (por exemplo, LYDAappLG.pdf”, onde “LG” corresponderia a suas iniciais). Depois
clique “Salvar”.
Após o documento ter sido preenchido e salvo, você poderá o enviar como um anexo de e-mail.

Quem irá ler a minha inscrição? A minha declaração pessoal se tornará pública?
Somente sócias do clube Soroptimista e os juízes de prêmios terão acesso a sua inscrição. A sua inscrição
inteira, incluindo a sua declaração pessoal, permanecerão confidenciais. Caso você receba um prêmio, a
sua informação somente será compartilhada se você der consentimento.
Eu não sei como calcular a minha renda e despesas anuais. Você pode me ajudar?
Se você não tem certeza quais são as suas rendas e despesas anuais, simplesmente multiplique a sua
renda e despesas mensal por 12, ou a sua renda e despesas semanal por 52.
Como eu assino a inscrição online?
Para assinar a sua inscrição online, digite o seu nome no espaço fornecido. Isto servirá como a sua
assinatura eletrônica.

OBTENDO REFERÊNCIAS
Posso usar um parente como referência?
Não. Você precisa de duas pessoas diferentes que não são seus parentes para servir como suas
referências.
Para quem posso pedir para me dar uma referência?
Recomendamos que você peça referência de pessoas que tem conhecem através da escola ou trabalho,
tais como professoras, conselheiros, supervisores ou colegas de trabalho.
As minhas referências precisam usar o formulário de referência ou podem enviar carta de
recomendação?
As suas referência precisam usar o formulário de referência fornecido. Cartas de recomendação ou
qualquer outro tipo de referência além do formulário oficial de referência não serão aceitos.
As minhas referências podem enviar os formulários de referencias separadamente?
Não. A inscrição e formulários de referências devem ser enviados juntos e devem ser enviados por você.
Por favor, peça as suas referências retornar os formulários diretamente a você para que assim você possa
enviá-los juntamente com a sua inscrição.
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PERGUNTAS FREQUENTES PARA CONCORRENTES
ENVIANDO A INSCRIÇÃO
Qual o prazo de inscrição para o Prêmio Soroptimista Viva o Seu Sonho?
O prazo para todas as inscrições a prêmios é 15 de novembro de cada ano. Inscrições podem ser
enviadas online através da website da Soroptimista entre 1 de julho e 15 de novembro de cada ano.
Para onde envio minha inscrição?
E-mail a sua inscrição e os dois formulário de referência para lydawards@soroptimist.org.
Posso enviar a minha inscrição a mais de um clube Soroptimista?
Não. Cada concorrente pode enviar somente uma inscrição a um clube.
O que acontece após eu enviar a minha inscrição?
Se você mora perto de um clube Soroptimista, a sua inscrição será enviada ao clube que você escolheu
durante o processo de envio online. Se você não mora perto de um clube Soroptimista, a sua inscrição será
enviada ao escritório central da Soroptimista para seleção. Um painel de juízes irá examinar as inscrições
e escolher uma recebedora de prêmio. Uma vez que uma recebedora for selecionada, as candidatas
serão notificadas se elas ganharam ou não um prêmio.
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