Scholarship Program 2021 Application Instructions
Formulário de Solicitação do Programa de Bolsas Educacionais 2021
Access the Application / Acesse o Formulário de Solicitação
You can access the online application via the link: https://apply.iie.org/LLPFoundation
Você pode acessar o formulário on-line pelo link: https://apply.iie.org/LLPFoundation
If you currently have a Slate account for IIE applications, log in with your username and password and
skip to Start New Application
Se você já tem uma conta Slate para formulários IIE, faça o log-in com seu nome de usuário e senha e vá
direto para “Start New Application / Comece Novo Formulário.”
If you do not have an account click on “Create Account”
Se você não tem uma conta, clique em “Create Account / Criar Conta”.
Register / Registre-se
To register for an account, please enter the information requested
Para se registrar para uma conta, por favor dê as informações pedidas:
• Email address
Endereço de e-mail
• First Name
Primeiro Nome
• Last Name
Sobrenome
• Birthdate
Data de nascimento
Activate your Account / Ative sua Conta
After you have entered and submitted this information you will receive an email in your inbox with a link
and an temporary PIN.
Depois de completar e enviar as informações, você receberá um e-mail em sua caixa com um link e um
PIN temporário.
To activate your account, please use the link provided and enter your temporary PIN and birthdate.
Para ativar sua conta, por favor use o link fornecido e entre com seu PIN temporário e data de
nascimento.
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Set Password / Crie uma Senha
To protect the security of your account, please specify a new password. The password must meet
complexity requirements.
Para proteger a segurança de sua conta, por favor crie uma nova senha. Ela deve conter o seguinte:
•
•
•
•
•

At least one letter
At least one capital letter
At least one number
Be at least 12 characters
New passwords must match

Pelo menos uma letra
Pelo menos uma letra maiúscula
Pelo menos um número
Pelo menos o total de 12 dígitos
Digitada igualmente duas vezes

Create a new password and enter it in to the New Password field. Enter it again and click Set Password
to continue.
Crie uma nova senha e coloque-a no campo “New Password / Nova Senha”. Digite-a novamente e clique
em “Set Password / Confirmar Senha” para continuar.
Start New Application / Comece Novo Formulário
Once you have created your account and logged in you will need to click on “Start New Application” in
order to begin your application. When you click on this link you should be prompted to start the L&L
Products Foundation Scholarship Application. Click “Create Application” to begin.
Depois de criar sua conta e fazer o log-in, você precisa clicar em “Start New Application / Começar Novo
Formulário” para iniciar seu Formulário de Solicitação. Ao clicar neste link, você poderá iniciar o
Formulário para Bolsas Educacionais da Fundação L&L Products. Clique em “Create Application / Criar
Formulário” para começar.
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Welcome / Bem-Vindo
Please select your preferred language. Selecione sua língua de preferência:
•
•
•
•

English
Inglês
French
Francês
Mandarin Mandarim
Portuguese Português

Prezado Candidato,
Ficamos satisfeitos em saber dos seus planos para obter uma melhor educação e se preparar para um
emprego ou carreira. O objetivo do Programa de Bolsas Educacionais da Fundação L&L Products é
auxiliar o maior número possível de candidatos a conseguir uma educação que talvez não seja
acessível sem assistência ou sem privações para sua família.
Por favor preencha o formulário com atenção e responda a todas as seções completamente. Se você
tiver perguntas em relação ao formulário ou ao processo, refira-se às “Perguntas Frequentes” no
website da Fundação, ou entre em contato com o IIE (Instituto de Educação Internacional)
em LLPFoundation@iie.org
Atenciosamente,
Fundação L&L Products

Please fill out the Eligibility Confirmation and Personal Information on the following pages in English text
and then you may move on to downloading and completing the rest of your application in Portuguese.
Por favor preencha a Confirmação de Elegibilidade e Informações Pessoais em inglês nas páginas
seguintes e a seguir você poderá baixar e completar o restante do seu Formulário de Solicitação em
português.

Application Instructions / Instruções de Preenchimento:
•

All questions are required, unless marked as optional.
Todas as perguntas devem ser respondidas, a menos que esteja marcada como “opcional”.

•

To save your answers, click "Continue" at the bottom of each page as you navigate through the
application.
Para salvar suas respostas, clique “Continue” no pé de cada página enquanto você navega pelo
formulário.

•

Your session will time out after 60 minutes of inactivity.
Sua sessão vai expirar depois de 60 minutos de inatividade.
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3

Scholarship Program 2021 Application Instructions
Formulário de Solicitação do Programa de Bolsas Educacionais 2021
•

Your eligible employee must complete an Eligible Employee Certification Form in support of your
application. Your application will not be considered complete until this Eligible Employee
Certification Form is submitted.
Seu Funcionário Elegível deve completar um Formulário de Certificação de Funcionário Elegível para
apoiar a sua solicitação. Seu Formulário de Solicitação não será considerado completo até que este
Formulário de Certificação de Funcionário Elegível seja enviado.

The application deadline is May 3. / O prazo para envio é até dia 3o de maio.
Click here to learn about our commitment to the security of your personal data.
Clique aqui para saber mais sobre o nosso compromisso com a segurança de seus dados pessoais.
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Eligibility Confirmation / Confirmação de Elegibilidade
Description /Descrição
Eligible L&L Products Employee: Employees with 12 months of employment as of January 1st of the
current year or Contract Employees with 12 months of work with L&L Products as of January 1st of the
current year (12 months must have occurred during the past 2 calendar years)
Funcionário Elegível da L&L Products: Funcionários empregados por pelo menos 12 meses em 1o de
janeiro do corrente ano, ou Funcionários Contratados com pelo menos 12 meses de trabalho com a L&L
Products em 1o de janeiro do corrente ano. Os 12 meses devem ser contados durante os últimos 2 anos
civis (de 1o de janeiro a 31 de dezembro).
Spouse: Individual who is legally married or if unmarried in a legally recognized civil union with an
Eligible L&L Products Employee
Cônjuge: Indivíduo legalmente casado ou, se solteiro, que esteja em uma união estável legalmente
reconhecida com o Funcionário Elegível da L&L Products.
Child / Filho:
• The natural or adopted child (age 15 and above) of an Eligible L&L Products Employee
Filho biológico ou adotado (com idade a partir de 15 anos) do Funcionário da L&L Products Elegível.
•

Step-Child (age 15 and above) child of an Eligible L&L Products Employee’s current spouse who live
with the employee or lived with the employee until the age of majority.
Enteado (com idade a partir de 15 anos), ou seja, filho do cônjuge do Funcionário Elegível da L&L
Products que more ou tenha morado com o Funcionário até a maioridade.

•

Child (age 15 and above) for whom an Eligible L&L Products Employee is or was the permanent legal
guardian until the age of majority.
Filho (com idade a partir de 15 anos) de quem o Funcionário Elegível da L&L Products possua ou
tenha possuído a guarda legal permanente até a maioridade.

Eligibility Confirmation / Confirmação de Elegibilidade
Please confirm you meet the following eligibility requirements.
Por favor confirme que você atende aos seguintes requisitos para elegibilidade.
I am planning to pursue or am currently pursuing study at an accredited institution with at least one
semester of studies remaining until graduation.
Estou planejando buscar ou estou atualmente buscando estudar em uma instituição reconhecida com
no mínimo 1 semestre até a formatura.
Yes Sim / No Não

Continue Continuar

5

Scholarship Program 2021 Application Instructions
Formulário de Solicitação do Programa de Bolsas Educacionais 2021
Did you receive an L&L Products Foundation Scholarship in 2020?
Você recebeu uma Bolsa Educacional da Fundação L&L Products em 2020?
Yes Sim / No Não
For applicants who received an L&L Products Foundation Scholarship in 2020, your parent or spouse will
only be required to verify financial information and will not be required to verify their employment with
L&L Products. If you answered yes to the above question, please skip the following question and
proceed to the next section.
Candidatos que receberam uma Bolsa Educacional da Fundação L&L Products em 2020: será preciso
verificar somente a informação financeira de seu genitor ou cônjuge e não o vínculo empregatício com a
L&L Products. Se você respondeu SIM à pergunta anterior, por favor pule a próxima pergunta e passe
para a seção seguinte.
I am spouse or child (based on the definitions above) of an Eligible L&L Products Employee. This
question is NOT required if you received an L&L Products Foundation Scholarship in 2020.
Sou cônjuge ou filho (com base nas definições acima) de um Funcionário Elegível da L&L Products. Esta
resposta NÃO é necessária se você recebeu uma Bolsa Educacional da Fundação L&L Products em 2020.
Yes Sim / No Não
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Personal Information / Informação Pessoal
Name Nome
Prefix Prefixo
First Name (as it appears on your passport)

Nome (como está no seu passaporte)

Middle Name (as it appears on your passport)

Nome do Meio (como está no seu passaporte)

Family/Last Name (as it appears on your passport)

Sobrenome (como está no seu passaporte)

Preferred First Name (optional)

Nome que Prefere (opcional)

Other Name(s) Used on Previous Academic Records (optional)
Outro(s) Nome(s) Usado(s) em Documentos Acadêmicos Anteriores (opcional)

Contact Information / Informação para Contato
Permanent Address

Endereço Permanente

Country

País

Street

Rua e Número

City

Cidade

Region

Estado

Postal Code

CEP

Telephone Number (include + country code)
Telefone (incluindo o código do país)
Email

E-mail

Biographic Information / Informação Biográfica
Gender

Sexo

Birthdate

Data de Nascimento

City of Birth

Naturalidade

Country of Birth

Nacionalidade

Country of Citizenship

País de Cidadania

Country of Residence

País de Residência
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Paper Application / Formulário de papel
PDF Form Application / Formulário em PDF
Instructions for downloading and submitting the application
Instruções para baixar e enviar o formulário
In order to provide access to the L&L Products Foundation Scholarship Program in Non-English
Languages we offer the option to download a translated PDF of the application to be completed and
uploaded when finished.
Com o objetivo de proporcionar acesso ao Programa de Bolsas Educacionais da Fundação L&L Products
em línguas que não sejam o inglês, oferecemos a opção de baixar o formulário traduzido em PDF para
ser preenchido e a posteriormente carregado e enviado.
You should be able to access the Application, as well as the required Eligible Employee Certification
Form via the links below. Once you, and your Eligible Employee Sponsor, have completed and signed
these documents, please return to this page to upload your completed documents.
Você poderá acessar o Formulário de Solicitação, assim como o Formulário de Certificação do
Funcionário Elegível através dos links abaixo. Assim que você e o seu Funcionário Elegível Responsável
tiverem preenchido tais documentos, retorne a esta página para carregar seus documentos completos.
You will also be expected to upload your academic transcripts on this page.
Você também deverá carregar seus históricos escolares nesta página.
If you have any additional documents that you would like to be considered, you may also upload them
on this page.
Se você tiver documentos adicionais que gostaria que fossem considerados, você também poderá
carregá-los nesta página.
You may upload each document individually via the Upload Tool. Once your first document has been
uploaded, you may click the “Add another” link to add another document.
Você pode carregar cada documento individualmente com a “Upload Tool / Ferramenta de Exportação”.
Uma vez que o primeiro documento tenha sido carregado, clique em “Add Another / Acrescente Outro”
para carregar outro documento.
If you have any questions about the application, forms, or upload tool, please feel free to send an email
in English, French, Mandarin, and Portuguese to: LLPFoundation@iie.org and we will respond with more
information.
Se você tiver perguntas em relação ao formulário de solicitação, outro formulário, ou como carregar,
não hesite em mandar um e-mail em inglês, francês, mandarim ou português para:
LLPFoundation@iie.org e responderemos com mais informações.
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To download the L&L Products Foundation Scholarship Program Application, please click here.
Para baixar o Formulário de Solicitação do Programa de Bolsas Educacionais da Fundação L&L Products ,
clique aqui.

To download the Eligible Employee Certification form, please click here.
Para baixar o formulário de Certificação de Funcionário Elegível, clique aqui.

IMPORTANT INFORMATION: The application may be printed and completed by hand. The application
may also be completed as a PDF form. If using it as a form, be sure to download the application and
open it with a program that will allow you to save your responses – such as Adobe Acrobat Reader.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: O Formulário de Solicitação pode ser impresso e preenchido a mão. Ele
também pode ser preenchido em formato PDF. Neste caso, você precisará baixar o formulário e abri-lo
com um programa que lhe permita salvar suas respostas, como o Adobe Acrobat Reader.
Application Upload Tool Ferramenta de Exportação
Choose File

Escolha Arquivo

Upload

Carregar

Transcripts

Históricos Escolares

Choose File

Escolha Arquivo

Upload

Carregar

The following files have been uploaded:
Os seguintes arquivos foram carregados:
preview
delete
add another

visualizar
deletar
adicionar outro

Additional Documents Documentos Adicionais
Choose File

Escolha Arquivo

Upload

Carregar

Once you have uploaded your application, eligible employee certification, transcripts, and any additional
documents, please continue on to the "Signature" and "Review and Submit" pages.
Depois de carregar seu Formulário de Solicitação, o Formulário de Certificação do Funcionário Elegível,
Históricos e documentos adicionais, prossiga para as páginas “Assinatura” e “Revisão e Envio”.
Applicants will be notified whether they have been selected to receive an award by July 31.
Os candidatos serão notificados se foram selecionados para receber a bolsa até 31 de julho.
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In order to submit your application /Para enviar seu formulário:
•

Ensure that each section of the PDF application has been completed
Certifique-se de que todas as seções do formulário PDF foram preenchidas
o

Required / Obrigatório
 Study Plans
 Financial Information
 Applicant Questions
 Academic History
 Employment History
 Signature
 Eligible Employee Certification

Plano de Estudo
Informação Financeira
Perguntas ao Candidato
Histórico Acadêmico
Histórico de Empregos
Assinatura
Certificação de Funcionário Elegível

•

Collect all additional required documents
Reúna todos os documentos adicionais exigidos
 Transcripts
Históricos Escolares
 Supplemental Documents (Optional) Documentos Suplementares (opcional)

•

Log in to your application using your credentials at: https://apply.iie.org/LLPFoundation
Faça o log-in para o seu formulário usando suas credenciais em:
https://apply.iie.org/LLPFoundation

•

Go to the Paper Application Section
Vá para a Seção para Formulário em Papel

•

Upload your complete application using the Upload Tool provided.
Carregue seu formulário completo usando a “Upload Tool / Ferramenta para Exportação”.
o

You may upload additional documents by clicking the “add another” link.
Você pode carregar documentos adicionais clicando no link “Add Another / Acrescente
Outro”

•

Once you have uploaded your application, eligible employee certification, transcripts, and any
additional documents, please continue on to the "Signature" and "Review and Submit" pages.
Depois de carregar seu Formulário de Solicitação, o Formulário de Certificação do Funcionário
Elegível, Históricos e documentos adicionais, prossiga para as páginas “Assinatura” e “Revisão e
Envio”.

•

Applicants will be notified whether they have been selected to receive an award by July 31.
Os candidatos serão notificados se foram selecionados para receber a bolsa até 31 de julho.
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Signature / Assinatura
I hereby affirm that all the information I have provided in, or in connection with, this application is true
and complete.
Declaro que todas as informações que forneci neste formulário, ou ligadas a ele, são verdadeiras e
completas.
In place of your signature, please type your full legal name:
No lugar da sua assinatura, digite seu nome completo:
Date of Signature / Data de assinatura:
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Review & Submit / Revisão & Envio
We have detected the following errors with your application.
Encontramos os seguintes erros no seu formulário.
These errors must be corrected before submission.
Os erros podem ser corrigidos antes do envio.
Section Seção
Personal Information
Informação Pessoal
Paper Application
Formulário de papel
Signature
Assinatura

Required Field or Error Incompleto ou com Erro
Missing Personal Information
Falta Informação Pessoal
Missing Application Upload
Falta Carregar o Formulário
Please complete prior to submission

Preencha antes de enviar

Preview Application Proof
Reveja a Prévia da Solicitação
Click Here To Preview Application Proof
Clique Aqui para a Prévia de Sua Solicitação
While we recommend that you review your application before submitting it online, please note that the
proof is for your records only. You must still submit your application online. Do not send this proof by
mail as your application
Recomendamos que você reveja seu formulário de solicitação antes de enviá-lo on-line. Observe,
entretanto, que esta prévia é apenas para seu controle pessoal. Você precisa enviar sua solicitação online. Não mande esta prévia por correio pois não será considerada como sua solicitação.
If you are satisfied with your application and are ready to submit it, click Submit Application.
Se você estiver satisfeito com o seu Formulário de Solicitação e pronto para enviá-lo, clique em
Submit Application
Enviar Formulário
Save for Later
Continuar Depois
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