
 
 

Saudações do seu Painel de Recursos Humanos. Esperamos que este relatório os encontre a todos em 
segurança e com saúde nestes tempos difíceis. Assim como vocês, nós estivemos ocupados com as 
preparações para a próxima WSC e, então, a “vida” aconteceu. Em vez de nos preparar para ver todos 
em algumas semanas, estamos nos preparando para apoiar a sua decisão de seguir adiante com as 
eleições da WSC utilizando e-balloting (cédulas eletrônicas) e reuniões virtuais. Estamos confiantes de 
que o processo que foi desenvolvido dará a vocês a possibilidade de estudar criteriosamente as 
indicações e determinar quem é mais adequado para servir nos encargos em aberto. Cinco encargos 
no Quadro Mundial, dois no Painel de Recursos Humanos e um encargo de Cofacilitador estão 
disponíveis para eleição na WSC de 2020. 

Abaixo está a nossa lista de indicações para a sua consideração. A lista inclui a região de origem de 
cada candidato e a fonte da indicação. Os candidatos entram no processo do PRH por uma de duas 
vias, através do Pool Mundial ou como recomendação de uma região, do Quadro Mundial ou de um 
fórum zonal (RBZ). Alguns candidatos recebem múltiplas recomendações RBZ, outros somente uma, e 
ainda outros vêm do Pool Mundial e não vieram de RBZ. A coluna com título “Fonte (RBZ ou Pool 
Mundial) identifica esse detalhe para cada candidato. Independente da(s) fonte(s), cada candidato do 
PRH passou por cuidadoso escrutínio e tem a nossa completa confiança de que pode preencher os 
requisitos do encargo especificado. 

 

Quadro Mundial (cinco encargos em aberto) 

Nome Região Fonte da indicação (RBZ ou Pool Mundial) 

Biff K. Região Flórida Fórum Zonal Southeastern 

Chuck C. Região Colorado Fórum Zonal Rocky Mountain 

Cindi B. Região OK Região OK 

Danny G. Região North Carolina Região North Carolina, Fórum Zonal Southeastern  

Dawn P. Região Montana Pool Mundial 

Donna M. Região Southern California Quadro Mundial 

Eduardo G. Região HOW Quadro Mundial, Fórum Zonal Brasileiro 

Jorge M. Região Colômbia Quadro Mundial, Região Colômbia 

Michael B. Região Volunteer Quadro Mundial 

Susan B. Região Chicagoland Pool Mundial 
 



Painel de Recursos Humanos (dois encargos em aberto) 

Nome Região Fonte (RBZ ou Pool Mundial) 

Arne H.-G. Região Ontário  Assembleia Canadense 

Deb F. Região Aotearoa Nova 
Zelândia 

Região Aotearoa Nova Zelândia, Fórum Ásia Pacífico 

Laura B. Região Rio Grande Pool Mundial 

Ron M. Região Flórida Pool Mundial 
 

Cofacilitatores (um encargo em aberto) 

Nome Região Fonte (RBZ ou Pool Mundial) 

Amanda K. Região Ontário  Assembleia Canadense, Região Ontário

Mario T. Região Australiana Pool Mundial 

 

Pacotes CPR e Fundamentações do PRH 
Estamos fornecendo Relatórios de Perfil de Candidatos (Candidate Profile Reports, CPRs) para as 
indicações do PRH de 2020. Nunca será demais ressaltar os seguintes pontos. Os CPRs incluem 
informações pessoais e profissionais, junto com opiniões e pensamentos dos candidatos que têm o 
propósito exclusivo de serem utilizados pelos participantes da Conferência para avaliarem as 
capacidades do candidato para servir. Como parte dessa informação é delicada, qualquer distribuição, 
especialmente pela internet, poderia criar problemas duradouros para os candidatos. Cada candidato 
foi colocado em nossas mãos com a confiança de que vocês manterão sua privacidade e anonimato. 
Por favor, honrem essa confiança. 

Também oferecemos uma breve fundamentação sobre cada candidato do PRH com o objetivo de 
identificar alguns detalhes que fizeram o PRH indicar cada uma das pessoas. Encorajamos aos 
participantes a estudarem cada Relatório de Perfil de Candidato (CPR) para obter uma perspectiva 
abrangente de cada candidato.  

Em anos anteriores, nós enviamos esses materiais por correio. Essa não é uma opção para a WSC de 
2020, então, estamos postando esses documentos na Dropbox dos Participantes da Conferência. Os 
documentos estão preparados para se encerrarem após o término das eleições da WSC. Será 
importante que cada um de vocês apague e destrua quaisquer cópias que ficarem após o término das 
eleições. Mais uma vez, os candidatos colocaram a sua confiança nas mãos de cada um de vocês. 
Obrigado. 

Processo de indicação do PRH  
Compreendemos que sempre existe interesse em saber os detalhes do nosso processo; então, uma 
breve descrição segue abaixo. 

Começamos bem no início do ciclo de conferência (em outubro de 2018) convidando as regiões, 
zonas e o Quadro Mundial a enviarem candidatos para a nossa consideração, num processo 



conhecido como RBZ. Também identificamos membros no Pool Mundial que tinham o tempo limpo 
necessário, a experiência de serviço e a disponibilidade, convidando-os a serem parte do nosso 
processo. Com essas duas listas de candidatos, a do RBZ e a do Pool Mundial, começamos o nosso 
processo de avaliação. Revisamos as mesmas informações por escrito que vocês receberam para cada 
candidato em seus pacotes CPR, e depois começamos as nossas entrevistas. 

Depois que as nossas entrevistas terminaram e pelo menos duas das três referências foram checadas, 
começamos as nossas discussões. Guiados pelos critérios dos nosso Guia para Serviços Mundiais e 
toda a informação coletada sobre cada candidato, identificamos aqueles que eram os mais adequados 
para o serviço na WSC de 2020. O resultado desse trabalho está na lista acima, neste relatório. Abaixo 
está um gráfico simplificado do nosso processo de trabalho. 

 

 
É muito importante lembrar que não disponibilizaremos os detalhes da avaliação de nenhuma pessoa 
específica. Como foi dito no passado, acreditamos que não há modo razoável de fazer isso e ainda 
assim manter a confidencialidade requerida em um processo de indicação bem-sucedido.  
 
Indicações dos participantes da Conferência e contestação de 
indicações 
Independente do processo do PRH e conforme os procedimentos contidos no Guia para Serviços 
Mundiais, os participantes da Conferência podem fazer indicações à Conferência de Serviço Mundial 
fazendo contato conosco através do email hrp@na.org. Notem que há um prazo final para enviar a 
indicação de participante da Conferência, que é 16 de abril de 2020, para assegurar que possamos 
seguir adiante sem qualquer atraso na condução das eleições da WSC de 2020. 

Logo após o prazo de 16 de abril, distribuiremos a lista final de indicações. O dia 24 de abril de 2020 é 
o prazo final para a nossa recepção de contestações de indicações. O Guia para Serviços Mundiais dá 
detalhes sobre esse procedimento. 

Processo de eleições da WSC de 2020  



Conforme relatamos mais cedo neste ciclo, o processo de eleições utilizará software de e-balloting 
(cédulas eletrônicas). Trata-se da mesma plataforma que foi e será utilizada para as outras decisões na 
WSC de 2020. Esperamos que todos já terão tido bastante experiência com o e-balloting quando 
chegar a hora de distribuí-los após a nossa apresentação marcada para o dia 29 de abril. Esperamos 
estar preparados para relatar os resultados das eleições no sábado, dia 3 de maio. 

Concluindo 
Estamos comprometidos em fazer um processo de indicação do PRH que mantenha a integridade e 
assegure o mais alto grau de confiança da WSC. Quaisquer pensamentos que tiverem são bem-vindos 
e encorajamos vocês a enviá-los ao PRH em hrp@na.org ou por correio aos cuidados de NAWS. Por 
favor, mantenham-se em segurança e obrigado pela oportunidade de servir.  


