
 
PORTUGUÊS 
 

BOLSAS DE ESTUDO “LINKEDIN® CHALLENGE” 
 
No âmbito do concurso de bolsas de estudo “LinkedIn® Challenge”, a 
Iduka atribuirá um número de bolsas de estudo de diferentes valores 
monetários, a não exceder US $ 1 000 cada. Estas bolsas destinam-se 
a estudantes Africanos carenciados que vivam e frequentem seus 
estudos pós-secundários num país Africano participante do nosso 
Projeto Piloto em África. 
 
A Iduka está de momento a aceitar candidaturas. As bolsas serão 
anunciadas e atribuídas no decorrer do ano de 2012. 
 
Estagiários e voluntários são encorajados a participar. 
 
Condições para a Candidatura 
 
A Bolsa de Estudos, "LinkedIn® Challenge", requer as seguintes 
condições de elegibilidade: 
 

1. Completar um perfil público no LinkedIn.¹ 
2. Enviar o Formulário de Candidatura à Bolsa para indicar a sua 

intenção de participar nesta iniciativa. 
 
Elegibilidade 
 
O candidato deve: 
 

 Ser residente de um país Africano participante do Projeto Piloto 
Iduka África (IAPP). 



 Estar matriculado ou ter-se candidato a uma instituição de 
ensino pós-secundário / programa credenciado pelo governo 
local. 

 Pagar a bolsa de estudos através de serviço voluntariado junto 
de um Capítulo Local da Iduka² ou Parceiro de Campo da 
Iduka.³ 

 Seguir o Perfil de Empresa da Iduka Corporation no LinkedIn. 
 Participar no grupo do LinkedIn da sua região e do seu país. 
 Estabelecer conexões no LinkedIn. 
 Pedir recomendações de professores e supervisores diretos que 

possam confirmar as suas qualificações para perseguir ensino 
pós-secundário. 

 Indicar os seus objetivos de carreira na seção Resumo do seu 
perfil público no LinkedIn. 

 Preencher e enviar o Formulário de Candidatura à Bolsa, depois 
de criar um perfil no LinkedIn. 

 
Prazo 
 
Para participar o estudante deverá preencher e enviar o Formulário de 
Candidatura à Bolsa o mais cedo possível para assim poder beneficiar 
das sessões de formação que o ajudarão a completar o perfil do 
LinkedIn de acordo com o critério de seleção que regula este concurso 
de bolsas de estudo. 
 
Formulário de Candidatura à Bolsa de Estudos 
"LinkedIn® Challenge" 
 
Para preencher e enviar a sua candidatura a esta bolsa de estudos, por 
favor clique aqui ou faça-o através do nosso blog em 
http://idukamicrloans.wordpress.com/⁴ 
 
Critérios de Avaliação da bolsa de estudos "LinkedIn® 
Challenge" 
 
Antes de se candidatar à bolsa de estudos "LinkedIn® Challenge", 
você deverá criar e completar um perfil no LinkedIn. Cada perfil 
LinkedIn será avaliado de acordo com um critério rigoroso. Para mais 
informações sobre esse critério de avaliação, por favor clique aqui.  
 
 
 
 



CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
 
No âmbito do concurso de bolsa de estudos "LinkedIn® Challenge" da 
Iduka, cada candidatura deve ter um perfil no LinkedIn. Os candidatos 
serão avaliados inicialmente, de acordo com seu perfil LinkedIn. O 
rastreamento de cada perfil é baseado nos seguintes critérios de 
avaliação, a saber: 
 
1. Integralidade do perfil LinkedIn - 20% 
 
O Perfil do LinkedIn deve ser criado na língua oficial do país do 
estudante, exceto para países de língua árabe. Uma vez que LinkedIn 
não suporta a língua árabe, a língua padrão para o perfil deve a língua 
europeia mais falada no respetivo país. 
 

 O Campo de nome deve refletir o seu primeiro e último nome, e 
seguir as regras de capitalização. 

 
 O Resumo profissional, indicando o grau de educação ou a 

posição atual, deve ser digitado corretamente. 
 

 O Resumo dos estudos e especialidades ou habilidades devem 
ser incluídos. 

 
 A foto deve seguir os requisitos do LinkedIn. Não é permitida 

nenhuma outra imagem para além de uma fotografia tipo 
passaporte. 

 
 Experiência profissional deve incluir a lista das posições que você 

ocupou e os destaques alcançados em cada (se aplicável). 
 

 A educação deve incluir a lista de todas as instituições de ensino 
frequentadas e os destaques alcançados em cada. 

 
 A seção de voluntariado deve incluir a lista de todas as posições 

voluntárias desempenhadas e os destaques em cada. 
 
2. Perfil de empresa no LinkedIn - 20% 
 
O candidato deve seguir o perfil de empresa da Iduka Corporation no 
LinkedIn, bem como quaisquer outras empresas que sejam do seu 
interesse profissional. 
 



3. Grupos no LinkedIn - 20% 
 
O candidato deve seguir o Grupo Iduka Connections no LinkedIn, bem 
como os grupos da Iduka no LinkedIn que estejam relacionados à sua 
região geográfica e país. Os estudantes deve também aderir a todos 
os outros grupos relevantes para seus estudos e interesses 
profissionais. 
 
4. Conexões no LinkedIn - 20% 
 
Os estudantes devem convidar todas as seus contatos de confiança 
para os apoiarem no LinkedIn. 
 
5. Recomendações no LinkedIn - 20% 
 
Os estudantes devem solicitar recomendações de todas os seus 
contantos de confiança, incluindo supervisores diretos e professores. 
 

6. RSS Blog - Bónus 
 
As aplicações do LinkedIn que permitam a leitura RSS Blog da Iduka 
são um benefício para o estudante, sempre que aplicável. 
 
Apenas os Perfis do LinkedIn que atendem aos critérios acima serão 
submetidos ao Conselho Consultivo para esta bolso de estudos para a 
seleção final. Recomendamos que os estudantes adiram ou formem 
um capítulo local da Iduka. A Iduka prestará formação adequada 
através dos seus capítulos locais Iduka. 
 
RECOMENDAÇÃO:  
 
Recomendamos que os estudantes criem primeiro uma conta gratuita 
no LinkedIn. Tal lhes permitirá solicitar a bolsa e se inscreverem em 
sessões de formação que serão apresentando para cada uma das seis 
seções do perfil indicadas acima. 
 
 
 
¹ - LinkedIn é uma marca registrada da LinkedIn Corporation. Crie o seu perfil do 
LinkedIn na língua oficial do seu país, caso esta se encontre suportada pelo LinkedIn. 
LinkedIn atualmente suporta todas as línguas europeias faladas nos países Africanos 
como idioma oficial. No entanto, não suporta a língua Árabe. Para criar um perfil 
público no LinkedIn, visite http://www.linkedin.com. 
 



² - As atividades voluntárias incluirão campanhas de divulgação dos programas da 
Iduka e workshops sobre como usar e completar o perfil público no LinkedIn®. 
 
³ - Você poderã ter de criar um Capítulo Local da Iduka, caso na sua área não existe 
um capítulo local ou um Parceiro de Campo a trabalhar com a Iduka. 
 
⁴ - Por favor, antes de submeter a sua candidatura à bolsa de estudo, crie o seu 
perfil LinkedIn. Nossos capítulos locais ou parceiros locais estarão disponíveis para 
consulta posterior e o ajudar a completar seu perfil no LinkedIn de acordo com o 
critério de avaliação desta bolsa de estudos.  
 
 


