
 
 

Comitê de governança da MCC procura 
candidatos para o Comitê de Indicação do 

Conselho Diretor 
 

Você acredita que foi chamado para servir no Comitê de Indicação do Conselho Administrativo? 
  para a Conferência Geral de 2019 para a eleição de novos membros do Conselho Directivo? 

Aplicações vencidas: 8 de maio de 2018 
 
 

Caros membros e amigos 
 
O Comitê de Governança do MCC está solicitando que as solicitações sejam apresentadas 
ao Comitê de Indicação do Conselho Administrativo para a eleição de novos membros do 
Conselho Administrativo na Conferência Geral XXVII (1 a 5 de julho de 2019). 
 
Como um comitê fretado do Conselho de Administração do MCC, nos foi dada a 
responsabilidade de identificar e propor três (3) indivíduos para servir neste comitê. O 
trabalho do Comité de Nomeação do Conselho Directivo é importante para a candidatura 
bem sucedida de candidatos qualificados e subsequente eleição dos próximos membros do 
Conselho Directivo. 
 
Estatuto da FUICM, Artigo V.E.4.d. estados, 

“COMITÊ NOMINADORA DO CONSELHO DIRETOR: O Conselho Diretor nomeará um 
Comitê de Indicação do Conselho Diretor de três (3) pessoas. O Moderador servirá 
como consultor do Comitê de Indicação do Conselho Administrativo. A responsabilidade 
do Comitê de Indicação do Conselho Administrativo é solicitar ativamente candidatos 
para todas as posições abertas, revisar todas e quaisquer candidaturas e selecionar 
candidatos qualificados. Os candidatos qualificados serão apresentados à Conferência 
Geral para eleição.” 

 
Os membros do Comitê de Indicação do Conselho Administrativo devem ter as seguintes 
habilidades, talentos, tempo e ligação: 
 



● Um compromisso com o sucesso contínuo da MCC em todo o mundo 
● A vontade de comprometer uma quantidade significativa de tempo com o processo 

o Flexibilidade para trabalhar durante uma variedade de horas (dia e noite), a fim 
de incorporar as perspectivas globais e a contribuição dos membros do comitê em 
todo o mundo. 
o Capacidade de fornecer até 20 horas por mês, aumentando gradualmente em 
picos de tempo durante o processo. 

● Capacidade de ler e escrever em conversação e inglês técnico 
● Experiência trabalhando em equipes 
● Capacidade de manter e honrar a confidencialidade 
● Conhecimento e experiência na liderança de organizações e supervisão de pessoal 
● Conhecimento e experiência trabalhando na igreja local (opcional) 
● Conhecimento e experiência em defesa da justiça social (opcional) 
● Conhecimento e experiência como clero (opcional) 
 

Você é chamado para servir? Você conhece alguém que possa recomendar para este 
serviço? Por favor, envolva-se ou envie sua recomendação! 
 
Maneiras de se envolver 
 
Inscreva-se - se você for chamado para fazer parte deste processo, avise-nos! Preencha 
e envie a solicitação de serviço para o Comitê de Indicação do Conselho Administrativo 
até as 17:00 horas (horário de Brasília) da GMT (GMT -4: 00) em 8 de maio de 
2018. 
 
Nomear - Você conhece alguém da sua igreja local que tenha o tipo de experiência 
profissional, conhecimento, maturidade espiritual e compromisso que precisamos neste 
Comitê de Indicação? Convide-os a inscrever e encaminhar este e-mail e vinculá-lo ao 
aplicativo hoje! 
 
Ore - Ore para que nós tenhamos um grupo vibrante e substancial de candidatos, tanto 
Leigos quanto Clérigos, a partir do qual nomear três pessoas para servir no Comitê de 
Indicação do Conselho Administrativo. Precisamos de sua assistência! 
 
Nosso objetivo: 
O nosso objetivo é ajudar o Conselho Diretivo na nomeação de três (3) pessoas até 25 
de maio de 2018: 
 
● Call for Applications - 24 de abril de 2018 
● Data de vencimento do pedido: 17:00 (GMT -4: 00, horário da costa leste 
dos EUA) 8 de maio de 2018 
● Envie os pedidos para GBNC@MCCchurch.net 



● O Comitê de Governança analisará todos os pedidos recebidos. 
● O Comitê de Governança examinará os candidatos e fará entrevistas com todos os 
candidatos que atenderem às qualificações mínimas a serem atendidas. 
● O Comitê de Governança recomendará candidatos qualificados ao Conselho Diretor 
do MCC para indicação final e convite para servir. 
● O Conselho de Administração do MCC selecionará e nomeará três (3) pessoas para 
atuar no Comitê de Indicação do Conselho Administrativo. 
● O Comité de Governação irá enviar um anúncio para apresentar o novo Comité de 
Nomeação do Conselho de Administração o mais tardar até 25 de maio de 2018. 
 

Agradecemos profundamente seu discernimento e participação neste processo! 
 
Com afeto, 
 
O Comitê de Governança do MCC 
Rev. Victoria Burson, presidente 
Angel Collie 
Rev. Jakob Hero-Shaw 
Rev. Mel Martinez 
Rev. Lori McPherson 
Rev. Carolyn Mobley-Bowie 
Rev. Miak Siew 
Rev. Doretha Williams-Flournoy 
 
Equipe de suporte 
Rev. Onetta Brooks, Consultor 
Elisa Vega Burns, Consultora 
Jack Hutter, Suporte Administrativo 
Janine McCarthy, Comunicações 


