Como apresentar chamados na Igreja em linguagem profissional.
Poucas pessoas, no mercado de trabalho, entendem o que você quer dizer quando diz: “Eu servi uma missão de
tempo integral”, ou “Sou bispo em minha ala”, ou “Sou professora da Escola Dominical”. Cargos na Igreja nos
dão muita experiência e podem nos valorizar no mercado de trabalho. A seguir, se encontram algumas interpretações
profissionais dos cargos na igreja:
Denominação Eclesiática
Igreja
Ala/Ramo
Bispo ou Presidente de
ramo

Atribuições do bispo ou
presidente de ramo

Estaca ou Distrito
Missionário : Resumo:
Atividades Voluntárias
desenvolvidas:
Cargo: Voluntário,
Principais atividades: 1)
estabelecimento de metas
e acompanhamento de
resultados; 2 – Abordagem
a pessoas de diferentes
classes socias; 3 –
Prestação de serviços
comunitários e obras de
caridade.

Presidente de Quórum

M. Fam./Prof. Visit.
Assuntos públicos
Sumo Conselheiro

Presidente de Sociedade
de Socorro

Presidente das Moças

Presidente dos Rapazes

Presidente da Primária

Tradução para a linguagem do mercado
Organização mundial de apoio à família e ao indivíduo
Associação comunitária local de apoio à Família
Presidente em Associação comunitária local de apoio à família, envolvendo o
desenvolvimento de projetos, a administração de atividades e de pessoas envolvidas no
planejamento e execução de programas em organozações de suporte direcionadas à
infância, à juventude e aos adultos, visando o bem-estar de x famílias no aperfeiçoamento
intelectual, psicológico, emocional e profissional das pessoas envolvidas.
Obs.: Se estas posições forem ocupadas por um jovem que ainda não tenha completado o
curso universitário, é melhor substituir presidente por coordenador.
Entrevista e aconselhamento de pessoas visando o bem-estar psicológico e emocional dos
associados.
Administração do orçamento mensal e anual.
Manutenção de patrimônio em edifício de x metros quadrados.
Organização de eventos.
Associação comunitária regional de apoio à família
No resumo de qualificações, escrever:
- Voluntário, responsável pela apresentação de programas abrangendo mudanças
comportamentais e filosofia de vida com qualidade.
- Trabalho desenvolvido através de estabelecimento de planejamento estratégico, com
metas de curto, médio e longo prazos.
Se for missionário recém retornado sem muita experiência de trabalho:
- Colocar a atividade como se fosse um trabalho normal no Histórico Profissional, como
segue:
02/02 à 02/04 Associação Brasileira – Porto Alegre, RS
Assistente de Presidente / Líder ou Supervisor regional de equipe / Líder ou Supervisor
distrital / Treinador / Voluntário sênior / Voluntário junior.
Se for missionário retornado com vários anos de experiência profissional, adicionar no item
Atividades Voluntárias.
-Agente de apoio comunitário local.
Coordenador de grupo de suporte em Associação comunitária local de apoio à família,
visando o desenvolvimento sócio-ecomocional das famílias e o desenvolvimento
profissional e pessoal de seus membros.
Agente de apoio comunitário local.
Agente de comunicação através da mídia impressa, de áudio ou televisiva.
Consultor em Associação comunitária regional de apoio à família, responsável pela
orientação, treinamento e supervisão de liderança em organização auxiliares de suporte
em x unidades locais.
Presidente de organização auxiliar de feminina em Associação comunitária de apoio à
família, objetivando o aperfeiçoamento intelectual, pessoal e profissional de suas
associadas, proporcionando-lhes apoio emocional, atividades de aprimoramento doméstico
envolvendo ensino de artesanato, pintura, artes em geral e habilidades que permitam às
associadas cumprir seu papel como mães, esposas e mulheres na comunidade.
Presidente de organização auxiliar de jovens em Associação comunitária de apoio à
família, visando o aperfeiçoamento das jovens nas áreas de cultura, educação, saúde,
preparação pessoal e profissional, além de valores e princípios éticos que as levem ao
sucesso em suas vidas como futuras mães, esposas, profissionais e mulheres na
comunidade.
Presidente de organização auxiliar de jovens em Associação comunitária de apoio à
família, focando o planejamento e execução de programas e atividades para o
aperfeiçoamento educacional, profissional, psicológico e social dos rapazes envolvidos,
incluindo o treinamento para a realização de acampamentos anuais de desenvolvimento e
prática de técnicas de sobrevivência em situações de desafio físico e ambiental.
Presidente em organização infantil na comunidade, envolvendo o aprimoramento pessoal,
emocional e intelectual necessários para o desenvolvimento das crianças nos dias atuais,
além de reforçar os princípios e valores éticos e educacionais ensinados pelos pais e
educadores.

