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PACOTE DE INSCRIÇÃO DO            

COORDENADOR DE DISTRITO 
MÚLTIPLO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os Leões que atendam às qualificações para Coordenador do Centenário de DM deverão ser considerados 
para este cargo.  Os candidatos devem analisar as responsabilidades e qualificações, depois preencher a 
solicitação e enviá-la ao Presidente de Conselho para ser considerada. Assim que o coordenador for 
escolhido, o atual Presidente de Conselho deve assinar e enviar ambas as páginas da inscrição para LCI.   
 
O Presidente do Conselho, juntamente com os líderes atuais e anteriores do distrito múltiplo, deverá estar 
ciente das qualificações e expectativas inerentes ao cargo para que possa efetivamente identificar os 
candidatos qualificados. 
  



Coordenador do Centenário de Distrito Múltiplo 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES DO COORDENADOR DO CENTENÁRIO DE DM 
Metas:   

• Supervisionar, apoiar e motivar os Coordenadores do Centenário de Distrito 
• Trabalhar colaborativamente com a GMT e GLT para identificar e apoiar: 

o Necessidades de desenvolvimento do quadro de associados e de serviços do Centenário no distrito 
múltiplo 

o Metas para os serviços do Centenário e o aumento de associados e planos de ação para o distrito 
múltiplo 

• Identificar áreas e incentivar todos os distritos a fundar no mínimo um Lions clube a cada ano.  
• Identificar e incentivar possíveis líderes com base em suas aptidões, experiências e interesses em participar 

dos projetos de serviços do Centenário e iniciativas de aumento de associados 
• Apresentar um orçamento ao conselho de governadores para financiar os planos de desenvolvimento do 

centenário 
• Trabalhar colaborativamente com os companheiros da GMT e GLT para identificar necessidades, 

oportunidades e recomendar estratégias 
 

 
Comunicação: 

• Comunicar as metas de serviços do Centenário e de aumento de associados e planos de ação a todos os 
associados do distrito múltiplo. 

• Comunicar-se com o Coordenador da GLT e GMT de DM regularmente para aumentar a eficácia geral dos 
esforços do Centenário/GLT, e oportunidades de treinamento. 

• Manter os distritos informados sobre novos programas para o quadro associativo e recursos por meio de 
boletins, websites e publicações do DM, etc. 

• Estabelecer um sistema de relatório mensal para fomentar a comunicação aberta e o monitoramento do 
progresso de cada distrito. 

• Enviar um relatório trimestral para LCI sobre a situação do quadro associativo, desenvolvimento de novos 
clubes, sucesso dos clubes e satisfação dos associados no DM para ser distribuído aos líderes de área do 
Centenário. 

• Analisar os relatórios de movimento de associados criados por LCI para identificar tendências e 
preocupações, depois comunicar-se com as equipes do Centenário de distrito, para abordar necessidades e 
aplaudir os sucessos. 

• Avisar ao Departamento de Aumento de Associados e Desenvolvimento de Novos Clubes sobre qualquer 
novidade ou inovação em termos de recursos ou técnicas de sucesso. 

 
Outras: 

• Realizar um workshop de orientação do Centenário no primeiro trimestre de cada ano fiscal para todos os 
Coordenadores do Centenário de distrito. Considerar o uso da tecnologia para reduzir os custos do workshop 
e das viagens.  

 
OBSERVAÇÃO:  
 
A equipe do centenário de DM inclui o Presidente de Conselho e o Coordenador do Centenário de DM, sendo 
apoiada por especialistas da equipe de aumento de associados e novos clubes do DM e pela equipe de sucesso dos 
clubes.  
 
A equipe do centenário de distrito inclui: o governador de distrito, o primeiro vice-governador de distrito, o segundo 
vice-coordenador de distrito e o coordenador do Centenário de distrito.  
 
  

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/gmt_md19.pdf
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QUALIFICAÇÕES 
 
O Coordenador do Centenário de distrito múltiplo deverá possuir as habilidades e qualificações para identificar, 
expandir e apresentar projetos de serviços do Centenário, metas de aumento de associados do Centenário, 
programas de participação de associados e clubes no Centenário, que atendam às necessidades dos seus distritos.  
Outras qualificações necessárias: 

 
 
1. Vasto conhecimento dos projetos de serviços do distrito múltiplo, do quadro associativo, desenvolvimento 

de novos clubes, programas para o sucesso dos clubes e participação dos associados, necessidades do 
distrito múltiplo, regiões, divisões, clubes; normas de LCI. 
 

2. Possibilidade de se comprometer por um mandato de quatro anos como Coordenador do Centenário de 
distrito múltiplo, não aceitando nenhum outro cargo dentro da associação que possa entrar em conflito em 
termos de tempo e energia necessárias para desempenhar os deveres e responsabilidades inerentes a 
este cargo. 
 

3. Experiência demonstrada sobre os serviços e o quadro associativo por meio do desenvolvimento de 
projetos de serviços bem-sucedidos, do patrocínio de novos associados e desenvolvimento de novos Lions 
clubes. 
 

4. Idealmente, que seja um formando ou instrutor dos Institutos de Liderança Leonística de LCI (Avançado ou 
de Preparação de Instrutores) possuindo uma excelente avaliação. 
 

5. Capacidade de colaborar efetivamente com os colegas da GMT e GLT para tratarem das necessidades do 
distrito múltiplo. 
 

6. Disponibilidade para viajar dentro do distrito múltiplo. 
  



Coordenador do Centenário de Distrito Múltiplo 

Inscrição de Coordenador do Centenário de Distrito Múltiplo de Lions Clubs International 
(A nomeação do Coordenador do Centenário de DM é para um mandato de quatro anos) 

 

PARA SERVIR:  DE 1º DE JULHO DE 2014 ATÉ 30 de junho de 2018 
 

Nº do Distrito Múltiplo _________ 
 
Nome do candidato   Número de associado  

Endereço   Telefone residencial  

Cidade   Email residencial*  

Estado/Província   Telefone residencial  

CEP   Telefone comercial  

País   Celular  

Ocupação   Fax  

Nome do clube   Número do clube  

Cargo Leonístico atual   Anos como companheiro 
Leão 

 

Nº de associados 
patrocinados 

  Nº de novos clubes 
desenvolvidos 

 

* Recomenda-se que tenha um endereço de email e acesso à Internet para enviar e receber comunicações sobre relatórios de associados. 

Queira descrever uma experiência como voluntário ou profissional que justifique a sua nomeação a este cargo.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
 Assinale os cargos Leonísticos ocupados:  
 Diretor Internacional 
 Coordenador de Conselho 
 Governador de Distrito 
 Coordenador de Distrito Múltiplo:  GMT _____  GLT _____ 
  Coordenador de Distrito:  GMT _____  GLT _____  

  Coordenador de Região 
  Coordenador de Região 
 Dirigente de Clube (especificar) ____________________________ 
 Outro (especificar) ______________________________________   

 
Número aproximado de horas semanais que você poderá dedicar a este cargo: ____________________________________________ 
 
Quais os dias ou horas em que você não está disponível para dedicar-se a este cargo? 
____________________________________________________________ 
 
Você está disponível para viajar em todo o distrito múltiplo para realizar programas para o quadro associativo, desenvolvimento de novos 
clubes, sucesso dos clubes e satisfação dos associados?  Sim_____ Não______ 
  



Coordenador do Centenário de Distrito Múltiplo 

Forneça informações adicionais que sirvam de suporte para a sua candidatura a este cargo. (Anexe páginas adicionais, se for necessário) 

 

 

 

 

 

 

 
 
Declaro que li as responsabilidades e atendo às qualificações do cargo de Coordenador do Centenário de DM, e concordo em cumpri-las da 
melhor forma possível, dentro da minha capacidade. 

 
       
Assinatura do candidato  Nome do candidato (letras de forma)  Data  DM 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 
PARA USO EXCLUSIVO DO DISTRITO MÚLTIPLO  
 
O Presidente do Conselho indicou o candidato acima para servir como Coordenador do Centenário de DM para o mandato de  
1º de julho de 2014 até 30 de junho de 2018 
 
     

Presidente de Conselho (Assinatura)  Presidente de Conselho (Letra de forma)  Data 
     
     

Membro do Comitê do Centenário (Assinatura)  Membro do Comitê do Centenário (Letra de forma)  Data 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enviar o formulário preenchido para:   
Attn:  LCI Centennial Team 
Lions Clubs International 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL  60523 (USA) 
Email: lcicentennial@lionsclubs.org 
 
 
 
 

    

mailto:lcicentennial@lionsclubs.org
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