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Encarregado da Conservação/Manutenção 
 

 Visão Geral 

Sob a direção do Pastor, o Encarregado da Conservação/Manutenção supervisiona a manutenção 

e a limpeza do edifício e dos recintos da Paróquia. Este assegura que o edifício da Igreja e a sua 

envolvência permanecem um ambiente seguro para os colaboradores da paróquia, para os 

paroquianos e para aqueles que visitam a paróquia. 

 

 Atividades/Responsabilidades 

 É responsável por ter em sua posse as chaves da paróquia. 

 A pedido do Pastor ou dos colaboradores da paróquia, está disponível para proteger e/ou 

abrir as salas da paróquia, gabinetes e áreas de arrumos.   

 Supervisiona a manutenção e a limpeza do edifício da paróquia e a sua envolvência, na 

qual se incluem: o salão paroquial, a casa paroquial, o parque de estacionamento, os 

recintos/jardins, etc...  

 Mantém um inventário dos produtos de limpeza. 

 Assegura as ferramentas adequadas e que o equipamento está em funcionamento e 

disponível para utilização. 

 Inspeciona regularmente as instalações paroquiais para avaliar os requisitos para a 

manutenção e limpeza, e relata ao Pastor todas as suas conclusões.  

 Recomenda ao Pastor a compra de produtos e a reparação ou substituição do 

equipamento e instalações. 

 Está disponível para formação, conforme necessário. 

 
As Atividades/Responsabilidades acima indicadas poderão não refletir totalmente o ministério realizado 

na paróquia. Por favor, consulte a caixa "Outras Especificações" sobre os deveres que são específicos a 

esta paróquia. 
 

Outras especificações: 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Competências, Experiência e Qualificações 

 Tem de ter, pelo menos, 18 anos. 

 Tem de possuir competências suficientes e maturidade para servir a paróquia, conforme 

aqui delineado. 

 Está familiarizado com o edifício da paróquia, a sua envolvência e estruturas.  

 Possui competências alargadas sobre manutenção em diversas áreas, incluindo 

paisagísticas, instalações elétricas, canalização, construção, etc. 

 Possui formação sobre e/ou conhecimentos da codificação dos edifícios, legislação, 

regulamentação aplicável em matéria de incêndios, WHMIS (Workplace Hazardous 
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Materials Information System, Sistema de Informação sobre Materiais Perigosos 

Utilizados no Trabalho) e procedimentos de saúde e segurança. 

 Tem capacidade de levantar e movimentar objetos, se necessário. 

 Tem de ter boas competências organizacionais com a capacidade para desempenhar 

multi-tarefas com condicionalismos de tempo. 

 Sabe relacionar-se eficazmente e comunicar claramente com os outros. 

 Em casos de emergência, conhece os contactos e/ou os procedimentos. 

 Características e Qualidades Pessoais 

 Deseja servir a comunidade e dedicar tempo e talentos a este ministério. 

 É honesto, de confiança e flexível. 

 Possui a capacidade de permanecer calmo e trabalhar eficazmente em situações de 

emergência. 

 Possui a capacidade de comunicar bem com os outros.  

 Possui a capacidade de trabalhar de forma independente ou dentro de um grupo.  

 Sente-se à vontade em aceitar responsabilidades e sabe observar os limites adequados. 
 

 Orientação e Formação 

Programa Padrão de Orientação Paroquial e formação proporcionada pelo Pastor ou o antigo 

Encarregado da Conservação. 
 

 Grupo Participante 

Não existe grupo participante.   
 

 Apoio, Supervisão e Avaliação 

O Pastor é o primeiro nível de apoio, supervisão e avaliação.   
 

 Tempo de Nomeação do Ministério 

Um ano com possibilidade de renovação. 
 

 Benefícios e Condições de Trabalho 

Terá impacto direto na segurança e aspeto geral da paróquia. 

Este é um cargo voluntário, que requer tempo de dedicação de ___ horas por semana/___ horas 

por mês. 

Terá de ser capaz de participar na sessão de orientação e de formação, como exigido. 
 

 Recomendações de Seleção 

Este é um cargo de risco Elevado.  

É necessário o preenchimento de um Formulário de Informação de Voluntário. 

Exige-se a presença numa entrevista e referências pessoais.  

Exige-se a Verificação do Registo Criminal. 

É exigida formação e orientação. 

Haverá supervisão e avaliações periódicas. 
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Esta descrição de cargo de ministério reflete com precisão o Ministério do Encarregado da  

 

Conservação/Manutenção atualmente praticado em ____________________________. 

                                                         (Nome da Paróquia) 

 

____________________________________ 

Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Data 

Preparado por: Arquidiocese de Toronto 

 


