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Formulário de Verificação da Conclusão do Curso 
Processo de Certificação:

Para tornar-se certificado, favor completar este formulário e responder as perguntas na próxima página. Depois disto,
você poderá encontrar-se com o seu governador de distrito para revisar as respostas e discutir áreas de
desenvolvimento. Assim que obtiver a aprovação do seu governador de distrito, envie este formulário e o teste completo
com a assinatura do governador para: 

Lions Clubs International
Divisão de Administração de Distritos e Clubes 
Departamento Ibero-Americano 
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL  60523-8842, EUA

ou pelo fax 630-706-9273

Informações sobre o Leão Orientador Certificado:

Data: __________________________________________________ Distrito:______________________________________

Nome:__________________________________________ Número de sócio:______________________________________

Nome do clube:__________________________________ Número do clube:______________________________________

Endereço para correspondência: __________________________________________________________________________

Cidade: ____________________________ Estado/Província:__________________________________________________

CEP: __________________________________________ País:__________________________________________________

Telefone residencial: ________________________ Comercial:__________________________________________________

Fax: ________________________________________ E-mail:__________________________________________________

Para que possa ser um Leão Orientador Certificado eficiente, você deverá ter tempo suficiente e a possibilidade de
participar da maioria das reuniões do clube, oferecer treinamento e orientação em base contínua, estar disponível para
falar com os dirigentes do clube quando precisarem de sua assistência e ajudar o clube a ter poder, podendo assim
atingir as metas estabelecidas de prestação de serviços. Se for convidado a servir em um novo clube, você poderia
cumprir tais responsabilidades?  

� SIM   � NÃO

As normas da diretoria estipulam que um Leão poderá servir como Leão orientador para no máximo dois clubes ao
mesmo tempo. Como também, para que possa manter o status de Leão Orientador Certificado, um Leão deverá refazer
o curso de Leão Orientador a cada três anos.

Aprovação: 

O Leão mencionado acima completou o Programa de Leão Orientador Certificado tendo comprovadas habilidades e
conhecimentos para servir como Leão Orientador Certificado.

____________________________________________________________________________________________________

Assinatura: Governador do Distrito ou Coordenador da GLT do Distrito ou Distrito Múltiplo
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