Descrição do Cargo de Ministério Voluntário - Motorista Voluntário

Motorista Voluntário
 Visão Geral
O objetivo deste ministério é fornecer transporte dentro dos limites da paróquia aos paroquianos
que o requeiram.
 Atividades/Responsabilidades
 Recebe uma lista de pessoas, informação de emergência e locais de participantes
agendados para transporte do Coordenador do Ministério.
 Verifica os agendamentos e não deixa de informar o Coordenador em caso de conflitos de
agendamentos.
 Proporciona transporte a pedido do Pastor e/ou Coordenador do Ministério.
 Chama a atenção do Coordenador para quaisquer assuntos relacionados com alterações
da saúde e/ou necessidades das pessoas.
 Observa confidencialidade relativamente a assuntos pessoais do participante.
 Se o participante se sentir confortável, o Motorista Voluntário pode entabular uma breve
conversa.
 Telefona para a paróquia ou Coordenador do Ministério, se surgir uma situação
imprevista que resultará num grande atraso.
 Mantém um registo de todas as visitas (incluindo data e hora) a ser entregue ao
Coordenador do Ministério.
 O Motorista Voluntário tem de possuir números de telefone de emergência e acesso a um
telefone móvel, caso surja uma emergência com um participante.
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
 É uma pessoa ativa no culto da paróquia.
 Tem de ter, pelo menos, 18 anos e possui um registro de condução sem mácula.
 É titular de uma Carta de Condução de Ontário de classe "G" válida e possui um seguro
de responsabilidade pessoal e danos materiais primários no mínimo de um milhão de
dólares (1.000.000$) para automóvel e de dois milhões de dólares (2.000.000$) para
carrinhas.
 O veículo do condutor tem de estar equipado mecanicamente com cintos de segurança a
funcionarem apropriadamente para todos os passageiros. Os condutores não devem
transportar mais passageiros do que o número de cintos de segurança disponíveis.
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Tem de possuir um seguro automóvel válido e a sua identificação ao conduzir.
Tem de possuir um seguro de responsabilidade civil válido de terceiros, como exigido
pela legislação da Província de Ontário.
Não pode transportar crianças ou jovens (com menos de 16 anos)
Não pode beber ou ter álcool no veículo.
Não pode fumar no veículo.
Tem de ser um condutor consciencioso e cumprir todas as regras da estrada.
Informa imediatamente a paróquia de quaisquer alterações no registo de condução, estado
do veículo, capacidade de conduzir ou seguro do veículo. Tem de fornecer ao
Coordenador do Ministério um relatório escrito pormenorizado de qualquer acidente que
tenha ocorrido enquanto servindo como Motorista Voluntário para a paróquia.
É reconhecido dentro da comunidade paroquial como uma pessoa de boa reputação.
Em casos de emergência, conhece os contactos e/ou os procedimentos.

 Características e Qualidades Pessoais
 Deseja servir a comunidade e dedica tempo e talentos a este ministério.
 É honesto, digno de confiança e entusiasta.
 Possui a capacidade de comunicar bem com os outros.
 Está à vontade com encontros sociais e é capaz de olhar as pessoas diretamente.
 É amigável, paciente e possui boas capacidades de relacionamento.
 Possui a capacidade de trabalhar de forma independente ou dentro de um grupo.
 Está à vontade em ser responsável e sensível à observação dos limites adequados.
 Orientação e Formação
Programa Padrão de Orientação Paroquial
 Grupo Participante
As pessoas que necessitem de transporte dentro da comunidade da paróquia.
 Apoio, Supervisão e Avaliação
O Coordenador do Ministério é o primeiro nível de apoio, supervisão e avaliação.
 Duração da Nomeação do Ministério
Um ano com possibilidade de renovação.
 Benefícios e Condições de Trabalho

Contribuirá diretamente para o bem-estar social da comunidade paroquial.
Continuará a desenvolver competências de liderança.
Oportunidade para realizar um serviço à comunidade e obter experiência com a finalidade de
progressão escolar ou profissional.
Os percursos que o Motorista Voluntário seguir devem ser predeterminados.
O Motorista Voluntário pode recusar-se a conduzir quando o estado do tempo for rigoroso ou em
condições perigosas da estrada.
O Motorista Voluntário tem o direito de informar o passageiro se o seu comportamento for
inadequado.
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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.
A Paróquia não é responsável por quaisquer multas de estacionamento ou infrações de trânsito.
 Recomendações de Seleção
Este é um cargo de risco Elevado.
É necessário o preenchimento de um Formulário de Informação de Voluntário.

É necessário o preenchimento de um Formulário de Informação de Motorista Voluntário.
São necessárias cópias da carta de condução atual e da apólice de seguro do Motorista 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.
Poderão ser realizados acompanhamentos ao participante
Esta descrição de cargo de ministério reflete com precisão o Ministério do Voluntário
Motorista
atualmente praticado em ____________________________.
(Nome da Paróquia)

____________________________________
Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial

_______________________________
Pastor

__________________________________
Data

Preparado por: Arquidiocese de Toronto
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Reforço da Comunidade Protetora
- Formulário do Motorista Voluntário –

Data: __________________ Paróquia: _____________________________________________
Nome do Motorista Voluntário:
______________________________________________________
Endereço: ____________________________________________ Suite/Apt. # _____________
Cidade: __________________Código Postal: __________ Telefone # (____)_____-________
Telemóvel # (____)_____-_________ Data Nascimento. (dd/mm/aa) ____/____/____

Informações da Carta de Condução e Seguro
Número da Carta de Condução: _______________ Classe da Carta de Condução: ________
Data de validade da Carta de Condução: ___________________
Marca do veículo: ____________________ Número da Licença do Veículo ______________
Companhia de Seguros: _________________________ Apólice Número: ________________
Montante da Cobertura do Seguro: _______________ Data de Validade: _______________
Permissão do Proprietário do Veículo
Eu, ____________________________ por este meio dou permissão para que o meu veículo,
da Marca ____________ e com o Número de Licença ________________, seja utilizado pelo
Motorista Voluntário acima mencionado com a Paróquia __________________________.
Assinatura ________________________________ Data: ________________________






Eu recebi e li a Descrição do Cargo de Motorista Voluntário do Ministério e concordo com
todos os seus termos.
Eu forneci a prova de idade, Carta de Condução, identificação do Registo e Apólice de Seguro
ao Coordenador do Ministério e/ou Pastor.
Eu concordo em apenas utilizar o veículo acima mencionado para todas as tarefas de Motorista
Voluntário.
Eu concordo em fornecer um relatório escrito pormenorizado de qualquer acidente que tenha
ocorrido enquanto sirvo como Motorista Voluntário na paróquia.

Assinatura: ______________________________________________ Data: _______________
Assinatura da Testemunha:_________________________________ Data: _______________
(Coordenador do Ministério)
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