
Programa de Bolsas de Estudo Lester Korn 
 

PROGRAMA 
O programa de bolsas de estudo foi criado em homenagem a Lester Korn, falecido cofundador da fundação Korn Ferry 
Charitable Foundation, para auxiliar filhos de funcionários da fundação Korn Ferry em todo o mundo, oferecendo 
assistência para estudos de graduação ou pós-graduação em faculdades, universidades ou equivalentes credenciados. 
 
REQUISITOS 
Para se candidatar ao Programa de Bolsas de Estudo Lester Korn, é necessário: 

• Ser criança, jovem ou tutelado (de até 25 anos de idade) de funcionários integrais, parciais ou temporários da 
Korn Ferry que apresentem vínculo empregatício mínimo de um ano com a Korn Ferry. Os funcionários devem 
ser contratados diretos da Korn Ferry (e não terceirizados) no momento em que o vínculo empregatício for 
verificado (até maio de 2022). 

•  
• Ser um dos seguintes: 

o Veteranos ou estudantes do último ano do ensino médio, escola secundária ou CEGEP 
o Formados no ensino médio, escola secundária ou CEGEP 
o Atualmente, estudantes ou graduados universitários 

 

• Estar matriculado ou desejar frequentar um curso de graduação ou pós-graduação de período integral em uma 
faculdade, universidade ou equivalente credenciado por todo o período acadêmico (a duração do curso pode 
variar de três a cinco anos, dependendo do local escolhido). 

• Pleitear o grau de bacharel, diploma de graduação/pós-graduação ou equivalente. As bolsas de estudo não 
contemplam estudos de politécnicos/técnico-vocacionais. 

Não estão aptos a se candidatar crianças ou jovens dependentes ou tutelados de: Ocupantes de posições executivas da 
Korn Ferry; líderes de negócios; presidentes regionais e de mercados; diretores e membros do conselho da fundação 
Korn Ferry Charitable Foundation; assim como quaisquer outras posições consideradas relevantes pela fundação Korn 
Ferry Charitable Foundation. 

SELEÇÃO DOS CANDIDATOS CONTEMPLADOS 
Os candidatos contemplados pelo programa de bolsa são selecionados com base em: 

• Histórico acadêmico 
• Liderança e participação comprovada em atividades escolares e comunitárias 
• Experiência profissional 
• Definição de metas e aspirações 
• Circunstâncias pessoais e familiares específicas 
• Necessidade financeira 
• Recomendação online 

 
A seleção dos candidatos contemplados é realizada pela Scholarship America, que é o administrador do programa. 
Membros ou funcionários da Korn Ferry ou da fundação Korn Ferry Charitable Foundation não exercem qualquer 
influência, em nenhum momento, sobre o processo de seleção. O programa contemplará apenas um número reduzido de 
candidatos como ganhadores da bolsa de estudos. Todos os candidatos concordam em aceitar a decisão da banca 
avaliadora como final. 
 
PREMIAÇÃO 
Caso o candidato seja contemplado com a bolsa, ele/ela receberá o valor de $10.000. Serão concedidas até 50 bolsas. 
Os valores serão pagos em dólares americanos (USD). 
 
A bolsa de estudos concedida terá validade para um ano acadêmico e não poderá ser renovada. Os alunos 
contemplados apenas poderão receber uma nova bolsa após dois anos consecutivos. Os alunos podem se inscrever 
todos os anos, mediante observação dos itens mencionados acima. Em cada ciclo de premiação, será contemplado 
apenas um aluno por domicílio. 

 



 
COMUNICAÇÃO 
Todos os candidatos receberão uma comunicação em junho de 2022. 
 
PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO 
A Scholarship America realizará o pagamento das bolsas de estudo em nome da fundação Korn Ferry Charitable 
Foundation. O pagamento será realizado no início de agosto de 2022. 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Para completar sua candidatura, é necessário enviar os seguintes documentos: 

• Histórico escolar atual e completo. Não serão aceitos boletins de notas. As seguintes informações devem constar 
no histórico escolar: nome do aluno, nome da escola, notas e horas/aula de cada disciplina e o ano em que cada 
disciplina foi cursada. 

• Formulário Suplementar de Informações Financeiras (se necessário). 
• Candidatos que não sejam dos EUA também devem fornecer uma fotocópia legível das 

credenciais/diploma/certificado da escola secundária, se recebido, e os resultados dos testes. 
 

OBSERVAÇÃO: se você fornecer pontuações do teste SAT ou ACT, e tais pontuações não estiverem listadas no 
histórico escolar, será preciso enviar uma cópia dos resultados do teste separadamente. Se você enviar um histórico 
escolar universitário, esses resultados não serão necessários. 

 
Um formulário de recomendação online deve ser enviado até 21 de abril de 2022, até às 3:00 p.m. CT. 
 
Sua candidatura não estará completa a menos que todos os documentos necessários sejam enviados por meio 
eletrônico. 
 
CONTATO 
Email:  lesterkornscholarship@scholarshipamerica.org 
Telefone:  507-931-1682 

mailto:lesterkornscholarship@scholarshipamerica.org

