
 

EQUIPE DE AÇÃO GLOBAL 
 

Líder de Área Jurisdicional da Equipe de Serviço Global (GST) 
 

Mandato 
 

Três anos, sujeitos a avaliações anuais e confirmação da renomeação ou remoção de 
acordo com o desempenho. 
 

Visão Geral do 
Cargo 
 

O líder de área jurisdicional da GST, estará no comando das iniciativas da Equipe de Ação 
Global com enfoque no serviço. Terá uma sólida compreensão das iniciativas, sucessos e 
desafios do programa de serviços em sua área jurisdicional. A comunicação com os seus 
líderes, ouvindo o que eles têm a dizer, além de ter uma total compreensão das 
necessidades específicas da área será a chave do sucesso. Se sentirá orgulhoso, 
sabendo que as suas ações servirão para unir os Leões em serviço, colocando o Lions na 
vanguarda do atendimento às necessidades humanitárias globais. 
 

Ações que 
Levam ao 
Sucesso 

 Atuar como o convocador da Equipe de Ação Global na sua área jurisdicional, 
assim assegurando constante comunicação e colaboração entre os três líderes - 
GLT, GMT e GST. 

 Colaborar com os líderes de área jurisdicional da GLT e GMT no sentido de 
potencializar iniciativas voltadas ao desenvolvimento da liderança, aumento de 
associados e expansão do serviço humanitário.  

 Proporcionar motivação e reconhecimento contínuos aos líderes em todos os 
níveis, visando atingir as metas de serviço, além de priorizar iniciativas alinhadas 
às campanhas do Desafio de Serviços do Centenário (AL 2017/18) e à estrutura de 
serviços de LCI. Promover os Projetos de Legado do Centenário à Comunidade 
(AL 2017/18) com o propósito de aumentar a visibilidade do impacto de serviço do 
Lions nas comunidades locais. 

 Servir como um elemento de ligação da GST junto à LCIF, tendo profundo 
conhecimento dos programas e subsídios anuais. 

 Incentivar a colaboração do coordenador de LCIF em todos os níveis da Equipe de 
Ação Global, com o intuito de maximizar a utilização de recursos, o engajamento 
de parcerias e angariação de fundos para LCIF. 

 Participar do fórum de liderança da área e colaborar com a Equipe de Ação Global 
na realização de seminários, eventos e projetos relevantes de serviço, integrando 
oportunidades de desenvolvimento profissional para os Leos.  

 Compartilhar sucessos, oportunidades e necessidades com o vice-presidente da 
Equipe de Ação Global que supervisiona os integrantes da GST e funcionários de 
LCI.   

 Encorajar os líderes a incluírem populações diversificadas nas iniciativas da 
Equipe de Ação Global. 
 

A Medida do 
Sucesso 
 

Ao final de cada ano leonístico: 
 Aumentar em 5% a implementação de projetos de serviço e o encaminhamento de 

relatórios. 
 Aumentar em 5% a implementação de projetos relacionados ao diabetes. 
 Aumentar o desenvolvimento de Leo Clubes e a colaboração entre Leões e Leos 

em serviços de envolvimento efetivo em relação ao ano anterior. 
 Demonstrar uma média mensal por associado de 8 pessoas servidas.  

 
Qualificações 
Recomendadas 
 

 Ter paixão pelo Lions, promover efetivamente o LCI Adiante e estar totalmente 
envolvido no futuro da associação.  

 Demonstrar experiência em liderar e desenvolver atividades de serviço nos últimos 
cinco anos.  

 Estar familiarizado com os programas, parcerias e subsídios de LCIF. 



 Ser graduado ou membro do corpo docente de um Instituto Avançado de 
Liderança Leonística ou Instituto de Preparação de Instrutores, ou outro programa 
de liderança profissional.  

 Ser capaz de fazer uso da tecnologia (e-mail, Microsoft Office, MyLCI, website de 
LCI, mídia social). 

 
Estrutura de 
Relatórios  
 

 O líder de área jurisdicional da GST se reporta ao presidente da Equipe de Ação 
Global que supervisiona a GST.  

 Os líderes de área da GST se reportam ao líder de área jurisdicional da GST.  

 


