
9 de abril de 2018 Solicitação do Comitê de Indicação para Moderadores 
 
Para se qualificar para uma nomeação para o Comitê de Indicação para Moderadores pelo 
Conselho de Administração, você deve ter várias dessas características a serem 
consideradas. Os critérios de seleção são os seguintes: 
 

1. Deve se comunicar efetivamente em inglês; 
2. Capaz de concluir tarefas em um determinado período de tempo; 
3. Conhecedor de nossa Narrativa Fundadora, Estatuto da MCC, Estrutura, protocolos, 
etc .; 
4. Conhecedor do Estatuto do Conselho Directivo, tarefa, obrigações, missão, etc .; 
5. Conhecimento do papel do Moderador e do Conselho de Anciãos; 
6. Comprometido com a visão global e missão da MCC; 
7. Capaz de trabalhar virtualmente; 
8. Capaz de participar de reuniões e / ou entrevistas conforme programado; 
9. Capaz de priorizar tarefas; 
10. Capacidade de gerenciar múltiplos currículos / aplicações e gerar uma lista de 
candidatos para consideração; 
11. Capaz de participar da equipe de entrevista com os candidatos; 
12. Experiência em contratação, recrutamento, busca de posições de liderança sênior 
em organizações seculares, educacionais e / ou sem fins lucrativos; 
13. Capaz de trabalhar em cooperação; 
14. Espiritualmente madura; 
15. Organizado; 
16. Compromisso de manter a confidencialidade; 
17. O líder da equipe deve ter experiência em Relações Humanas e / ou Recrutamento; 

 
Se você se sentir chamado para atuar no Comitê de Indicação para Moderadores da MCC, 
envie as seguintes informações para o Conselho de Administração em MNC@mccchurch.net. 
 
Por favor, inclua as seguintes informações em sua inscrição: 

● 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 para 
Moderadores 
● Liderança: Liste atividades específicas, treinamento 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 seu nome, cargo, endereço de e-
mail, número de telefone e relacionamento com você. 
● Ensaio: Forneça uma declaração de uma página sobre o que você acredita ser a 
parte importante do trabalho desse comitê, especialmente durante essa mudança 
histórica em nossa denominação no século XXI. 

 
Data limite 
Por favor, envie sua inscrição para o Conselho de Administração em MNC@MCCchurch.net 
até às 17:00 horas, Horário Padrão do Leste dos EUA (-04: 00GMT) na segunda-feira, 23 de 
abril de 2018. 
 
Obrigado, 
Rev. Victoria L. Burson - Presidente 
Comitê de Governança 
Conselho Administrativo da MCC 


