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PAINEL CONSULTIVO DO PROGRAMA LEO CLUBE 
 

LEÃO Formulário de Qualificações e Indicação 
Ano Fiscal 2016-2017 

 
 
PAINEL CONSULTIVO DO PROGRAMA LEO 
O objetivo do Painel Consultivo do Programa Leo é oferecer aos membros Leos e Leões do painel a 
oportunidade de representar seus respectivos constituintes em assuntos que afetam o Programa Leo. O 
painel atua em uma capacidade consultiva junto a Lions Clube Internacional ao avaliar assuntos relacionados 
ao programa. Os itens com impacto no programa serão apresentados à diretoria de Lions Clube Internacional 
para exame e aprovação final.  
 
 
COMPOSIÇÃO 
O painel será composto por dois Leões e dois Leos de cada área jurisdicional e da área continental da África. A 
cada ano será escolhido um Leão e um Leo de cada área jurisdicional. Os membros do painel terão um 
mandato de dois anos. 
 
 
QUALIFICÇÕES E PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES DO LEÃO 
1. Ser Leão em dia com suas obrigações em um Lions clube ativo. 
2. Ter conhecimento atualizado dos princípios e procedimentos dos Leo clubes e do Programa Leo. 
3. Ter conhecimento atualizado dos recursos do Programa Leo oferecidos pelo Departamento do Programa 

de Leo Clube de Lions Clube Internacional e dos recursos locais. 
4. Reunir-se com o painel diversas vezes por ano via conferência virtual e/ou em pessoa quando estiver 

participando de um fórum ou convenção. 
5. Manter-se informado sobre as últimas novidades do Programa Leo. 
6. Servir como intermediário oficial entre o painel consultivo e o distrito/distrito múltiplo Leo e LCI. 
7. Servir na capacidade consultiva junto ao Departamento do Programa de Leo Clube quando este avalia e 

planeja iniciativas Leo. 
 

Candidatos Leões devem também servir em um dos seguintes cargos: 
• Assessor Leo de um distrito ou distrito múltiplo. O candidato pode ser de um distrito único, de um 

múltiplo distrito ou de um subdistrito de um distrito múltiplo. 
• Ex-Assessor Leo de distrito ou distrito múltiplo. O candidato deve ter sido assessor Leo de distrito ou 

múltiplo distrito dentro dos dois anos Leonísticos anteriores ao que está sendo indicado. 
 
 
Os candidatos devem ter sido cadastrados como assessor Leo no Departamento do Programa de Leo Clube de 
Lions Clube Internacional. Será dada a preferência a candidatos que sejam atuais assessores  Leo do  distrito 
ou distrito múltiplo. 
 
 
 
 
 



Leo-404.PO  05/16 

 
 
PROCESSO DE INDICAÇÃO  
As indicações devem ser feitas em formulário oficial com as devidas assinaturas e enviadas ao Departamento 
do Programa de Leo Clube na sede internacional até o dia 15 de janeiro. Por favor, fique atento, pois as 
indicações recebidas após esta data não serão consideradas. 
 
Assessores Leo atuais e anteriores do distrito múltiplo são indicados e aprovados pelo presidente do conselho. 
Os distritos múltiplos só podem indicar um candidato por ano Leonístico. 
 
Assessores Leo atuais e anteriores  de distrito são indicados e aprovados pelo governador de distrito. Os 
distritos e subdistritos só podem indicar um candidato por ano Leonístico. 
 
Todos os indicados deverão escrever e enviar uma declaração pessoal de no máximo 800 palavras, 
descrevendo o seguinte: 

• A experiência do indicado com o Programa Leo Clube. 
• Como a experiência do indicado se relaciona ao cargo de ser um membro eficaz do Painel Consultivo 

Leo 
• Qual a razão do indicado estar interessado em servir como membro do Painel Consultivo Leo 
• Qualquer informação adicional sobre o indicado ser a pessoa apropriada poderá ser incluída para 

ajuda no processo de seleção 
 
A declaração pessoal deverá ser apresentada juntamente com o formulário de indicação oficial. 

 
PROCESSO  DE SELEÇÃO 
O Departamento do Programa de Leo Clube coletará os formulários de indicação e os apresentará ao Comitê 
de Atividades de Serviço para que a escolha final seja feita na reunião de diretoria em março/abril de 2017. 
Além disso, o Comitê de Atividades de Serviço escolherá um Leão e um Leo por área jurisdicional como 
suplentes, caso um membro do painel não possa completar o mandato de dois anos. 
 
 
ATIVIDADES DOS MEMBROS DO PAINEL 
Os membros do painel trocarão ideias entre si e com LCI via e-mail e quando for necessário LCI poderá 
organizar conferências via telefone. Os membros podem também se encontrar várias vezes ao ano quando 
estiverem participando de um fórum ou convenção. Funcionários de LCI estão à disposição para ajudar os 
membros a se comunicarem com seus constituintes. Além disso, o nome e endereço de e-mail de cada 
membro do painel serão publicados no website de LCI para facilitar a comunicação entre os membros do 
painel e seus constituintes. 
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PAINEL CONSULTIVO DO PROGRAMA LEO CLUBE 

LEÃO Formulário de Qualificações e Indicação 
 

Para servir de 1º de julho de 2017 até 30 de junho de 2019. 
 
As indicações devem ser enviadas pelo formulário de indicação oficial, com as duas assinaturas exigidas para o 
Departamento do Programa de Leo Clube na Sede de Lions Clubs International até 15 de janeiro.  Digite ou escreva 
claramente. 

Informações sobre o candidato 

Nome ___________________________________ Sobrenome_______________________________________________ 

Nome do Lions Clube ___________________________________________ Número do Clube _____________________ 

Profissão__________________________________________ No. do Distrito/Distrito Múltiplo _____________________ 

Títulos Leonísticos AL 16-17______________________________________________ Anos de afiliação ______________ 

Endereço ____________________________________________________ Cidade _______________________________ 

Estado ______________________ CEP ________________ País _____________________________________________ 

Telefone _____________________________________ E-mail _______________________________________________ 

1. Descrever qualquer experiência profissional ou como voluntário que qualifica o candidato ao cargo. Anexe folhas 
extras, se necessário. 

 
 
 
 
 
2. Número aproximado de horas por semana que o candidate será capaz de dedicar a este cargo.  
 
 
 
3. O candidato pode se comprometer a participar diversas vezes por ano de reuniões com  o painel através de 

conferência virtual e/ou em pessoa quando já estiver planejando ir a um fórum ou convenção?   
 SIM  NÃO 

 
4. O candidate pode servir um mandato de dois anos?  SIM    NÃO 
 
5. Descreva qualquer outra situação que possa limitar o tempo ou energia do candidate para prestar serviços.  
 
 
 
 
6. Lembre-se de anexar a declaração pessoal do candidate a este formulário.   

 
         Favor preencher frente e verso deste formulário 
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PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO  
Eu, Leão____________________________________________ li as qualificações e principais responsabilidades de um 
membro do Painel Consultivo do Programa Leo e concordo em cumpri-las da melhor maneira possível.  

 
________________________________________________________________ __________________________________
   Assinatura do Candidato       Data 

 
 

PARA USO EXCLUSIVO DO DISTRITO  

O Candidato Leão acima servirá como membro do Painel Consultivo do Programa Leo durante o mandato iniciado em 
1º de julho de 2017 até 30 de junho de 2019.  

Governador de Distritor______________________________________________________________________________
          Nome em letra de forma    

  
________________________________________________________________ __________________________________
    Assinatura       Data 
 
 

PARA USO EXCLUSIVO DO DISTRITO MÚLTIPLO  

O Candidato Leão acima servirá como membro do Painel Consultivo do Programa Leo durante o mandato iniciado em 
1º de julho de 2017 até 30 de junho de 2019.  

Presidente do Conselho____________________________________________________________________________
           Nome em letra de forma 

 
________________________________________________________________ __________________________________
    Assinatura       Date 

 
Envie o formulário preenchido até 15 de janeiro para:  
 
Lions Clubs International  
Leo Club Program Department 
300 W. 22nd Street  
Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA  
Phone: 630 571 5466  
Fax: 630 571 1692  
Email: leo@lionsclubs.org  
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