
24 de abril de 2018 
 
Aplicação do Comitê de Indicação do Conselho Administrativo 
 
Se você se sentir chamado a servir no Comitê de Indicação da Diretoria da MCC, envie as 
seguintes informações para GBNC@mccchurch.net até 8 de maio de 2018. 
 
● Nome 
● Endereço 
● Endereço de email 
● Número de telefone 
● 1 carta de apresentação de página inclusive aplicação de data submetida 
● retomar 
● Experiência de Ministério 
● Organização e / ou experiência sem fins lucrativos 
● Afiliação e experiência do MCC 
● Principais competências que você traria para o Comitê de Indicação do Conselho 
Administrativo 
● Liderança: Liste atividades específicas, treinamentos e posições que provem suas 
habilidades de liderança. 
● Você já atuou em um Comitê de Indicação para Moderadores (ou outro Comitê 
Executivo de Busca para outra denominação, organização sem fins lucrativos, 
acadêmica e / ou organização) antes? Em caso afirmativo, descreva sua experiência. 
● Educação / Ordenação: Liste sua formação / graus e, se for o caso, ordenação. 
● Atributos de Diversidade: Liste todos os atributos que você possa ter em relação a 
idade, raça, sexo, etnia ou qualquer outra que você considere importante notar. 
● Referências: Forneça três referências, incluindo nome, cargo, endereço de e-mail, 
número de telefone e relacionamento com você. 
● Forneça uma declaração de uma página sobre como seu conjunto de habilidades 
apoia as habilidades que estamos procurando para o Comitê de Indicação do Conselho 
Administrativo. Veja a lista abaixo. 

 
Os membros do Comitê de Indicação do Conselho Diretor (GBNC) devem ter as seguintes 
habilidades, talentos, tempo disponível e ligações: 
 

• 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 ao 
redor do mundo. 
o Capacidade de fornecer até 20 horas por mês, aumentando gradualmente durante 
a fase de entrevista, pelos próximos 15 meses 



• Capacidade de ler e escrever em conversação e inglês técnico 
• Experiência trabalhando em equipes 
• Capacidade de manter e honrar a confidencialidade 
• Conhecimento e experiência liderando organizações e supervisionando funcionários 
• Conhecimento e experiência trabalhando na igreja local (opcional) 
• Conhecimento e experiência em defesa da justiça social (opcional) 
• Conhecimento e experiência como clero (opcional) 
 

Data limite 
 
Por favor, envie sua inscrição para GBNC@MCCchurch.net até às 17:00 horas, Hora do 
Leste dos EUA, EUA (-4:00 GMT), no dia 8 de maio de 2018. 
 
Obrigado, 
Rev. Victoria L. Burson 
Presidente do Comitê de Governança 
Conselho Administrativo da MCC 


