
  



 
 

 

Edital de Voluntário Exemplar Estudantil do Conselho Brasil 

Esse reconhecimento é outorgado ao voluntário que no ano de 2017 foi responsável por 

grandes impactos relacionados a atividades estudantis. 

 

1. Elegibilidade: 

1. Um voluntário será considerado apto a concorrer se tiver a membresia de Student 

Member ou de Graduate Student Member ativa; 

2. O voluntário deve estar inscrito, e por fim, presente no dia do evento; 

3. Cada Ramo Estudantil pode inscrever até 2 voluntários, em cada categoria; 

4. Só existirá o concurso da categoria se houver, ao menos, 3 concorrentes inscritos de 

diferentes Ramos Estudantis. 

 

2. Categorias: 

1. Voluntário Estudantil: Nesta categoria concorrem os estudantes com membresia de 

Student Member; 

2. Voluntário YP: Nesta categoria concorrem os estudantes com membresia de Graduate 

Student Member. 

 

3. Critérios de Avaliação: 

Os voluntários serão julgados, principalmente, de acordo com as suas três maiores 

conquistas realizadas durante todo o ano de 2017 e início de 2018, período que antecede a 

RNR & RNYP 2018. Também serão levadas em consideração cartas de recomendação que 

deem suporte à sua submissão. 

 

4. Premiação: 

O anúncio dos ganhadores será realizado durante a RNR & RNYP 2018 onde o vencedor 

de cada categoria receberá um certificado de reconhecimento, e posteriormente, a renovação 

da membresia estudantil.  

 

5. Envio de propostas: 

O formulário, a documentação de suporte e as cartas de recomendação deverão ser 

enviadas até às 23h59 (horário de Brasília) de 20 de Abril de 2018 via correio eletrônico para 



 
 

 

rnrcg2018@gmail.com. É aceito autonomeação, mas as submissões deverão ser feitas 

através do e-mail do Ramo Estudantil em questão. No campo de assunto deverá especificar 

“Voluntário Exemplar RNR & RNYP 2018 – [Universidade] - [Categoria]”. Caso necessário 

adicionar no corpo do e-mail um link compartilhando os arquivos. 

Formulário de Voluntário Exemplar Estudantil do Conselho Brasil 

● Nome do Voluntário; 
● Ramo Estudantil; 
● Posição que ocupa; 
● Número da Membresia; 
● Tempo de Membresia; 
● E-mail de Contato; 
● Conquista 1 (350 palavras); 
● Conquista 2 (350 palavras); 
● Conquista 3 (350 palavras); 
● Outras conquistas (350 palavras); 
● Funções que já desempenhou; 
 

Não esqueça de anexar: 

● Documentação de Suporte com fotos, certificados, reconhecimentos, e comprovante de 

membresia ativa (Até 12 páginas). 
● Até duas Cartas de Recomendação. 
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