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Coordenador da Seleção do Voluntário Paroquial 
 

 Visão Geral 

Coordenar o Programa de Seleção de Voluntários Paroquiais na Paróquia com o Pastor, a 

Comissão de Seleção de Voluntários Paroquiais, os líderes de cada ministério específico da 

paróquia e o Departamento de Recursos Humanos da Arquidiocese de Toronto. O Coordenador 

da Seleção de Voluntários Paroquiais assegura a gestão adequada de toda a documentação da 

seleção. 

 

 Atividades/Responsabilidades 

 Participa como membro da Comissão de Seleção de Voluntários Paroquiais com todas as 

responsabilidades desse cargo ministerial. 

 Faz a ligação com a Comissão de Seleção de Voluntários Paroquiais e com os 

Coordenadores de cada ministério específico da paróquia, relativamente à recolha da 

documentação de seleção de todos os voluntários. 

 Fornece relatórios do progresso ao Pastor e ao Programa de Seleção de Voluntários - 

Departamento de Recursos Humanos da Arquidiocese de Toronto. 

 Auxilia a Comissão de Seleção de Voluntários Paroquiais na execução das suas 

responsabilidades. 

 Assegura a documentação de seleção adequada de todos os voluntários em geral e dos 

cargos ministeriais de risco elevado. 

 Faz a ligação entre a Paróquia e o Programa de Seleção de Voluntários - Departamento 

de Recursos Humanos, relativamente aos relatórios de progresso, gestão do programa e 

apoios. 

 Gere e protege todos os ficheiros de Seleção dos Voluntários Paroquiais.  

 Recebe as sessões de aprendizagem necessárias, facilitadas pelo Programa de Seleção de 

Voluntários - Departamento de Recursos Humanos para obter informações relativas às 

funções administrativas inerentes a este cargo. 

 

 Competências, Experiência e Qualificações 

 É um membro totalmente iniciado e idóneo da Igreja Católica. 

 Tem de ter, pelo menos, 21 anos. 

 Está registado na paróquia há, pelo menos, 2 anos. 

 É bom ouvinte, comunicador eficaz e possui boas capacidades organizacionais. 

 Possui competências de liderança e de facilitação adequadas. 

 Tem de ter a capacidade de manter a informação estritamente confidencial. 

 Possui experiência no Ministério Paroquial como voluntário. 

 A nomeação para este ministério pelo Pastor. 

 

 Características e Qualidades Pessoais 

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

 É responsável, flexível, credível e confiável. 

 É capaz de trabalhar bem com os outros em matérias confidenciais e sensíveis. 

 É bem respeitado dentro da comunidade. 
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 Orientação e Formação 

Deve receber formação através de sessões de aprendizagem, facilitadas pelo Programa de 

Seleção de Voluntários - Departamento de Recursos Humanos, ao vivo ou através de formação 

em DVD. 

 

 Grupo Participante 

Membros da Comissão de Seleção de Voluntários Paroquiais, Coordenadores dos Ministérios, 

paroquianos envolvidos no ministério dentro da comunidade da Paróquia. 

 

 Apoio, Supervisão e Avaliação 

O Coordenador da Seleção de Voluntários Paroquiais é diretamente responsável ao Pastor. 

O Pastor e/ou a Equipa Pastoral é/são o primeiro nível de apoio, supervisão e avaliação. 

O Programa de Seleção de Voluntários - Departamento de Recursos Humanos está disponível 

para consulta e auxiliará o Pastor/Equipa Pastoral na avaliação do processo de implementação do 

Programa de Seleção de Voluntários Paroquiais. 
 

 Duração da Nomeação do Ministério 

 Dois anos com possibilidade de renovação. 

 

 Benefícios e Condições de Trabalho 

Este cargo pode ser preenchido por um voluntário paroquiano ou uma pessoa paga da equipa, 

requerendo um tempo mínimo de compromisso de duas noites por mês. 

Terá um impacto na qualidade da seleção e proteção dos vulneráveis e daqueles que 

proporcionam cuidados, particularmente dentro da paróquia e em geral dentro da Arquidiocese 

de Toronto. 

Continuará a desenvolver as competências de liderança e organizacionais. 

Boa formação e experiência, para aqueles que procuram progredir nos campos da Administração 

de Voluntariado e Recursos Humanos. 

Terá de ser capaz de participar na sessão de orientação e nas sessões de formação. 

 

 Medidas de Seleção 

Este é um cargo de risco Elevado.  

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

Será realizado pelo Pastor uma entrevista e verificação das referências pessoais. 

Exige-se a Verificação do Registo Criminal. 

É exigida formação e orientação. 

Haverá supervisão e avaliações periódicas. 

 
 

 

Esta descrição do cargo de ministério reflete com precisão o Ministério do Voluntário 

Paroquial 

 

Coordenador da Seleção praticado atualmente na Arquidiocese de Toronto. 

 

Preparado por: Arquidiocese de Toronto 

 


