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Visão Geral 

Centros Modelo de Autossuficiência 

Sob a direção da Primeira Presidência, o Fundo Perpétuo de Educação e os Serviços de Recursos 
de Emprego SUD foram integrados em uma única organização que proporcionará recursos para 
negócios próprios, educação e emprego.   
 Em cada Área, a implementação da iniciativa de Autossuficiência  funciona sob a orientação e direção 

da Presidência de Área.    
 Os Centros de Autossuficiência  são localizados em cidades com grande densidade de membros da 

Igreja.  
 Os CAs disponibilizam serviços e ferramentas para encorajar os líderes nas estacas da região a fim de 

proporcionar oportunidades similares para seus membros.  
 Os CAs também dão “orientação à distância” por meio de um call center para os membros registrados 

no site LDSJobs.org. 

 
 
 

 

 

 

Centros de Autossuficiência da Estaca 

Embora os Centros Modelo de Autossuficiência tenham a intenção de servir a membros de várias 
estacas, muitos membros que moram em estacas da região podem ter dificuldades de acesso ao CA 
Modelo devido à distância e despesas.    

 

A organização de Autossuficiência agora ajudará as estacas que desejam estabelecer seus próprios 
Centros de Autossuficiência da Estaca.  Os CAs de Estacas são menores do que os Centros Modelos 
e são geralmente localizados em uma única estaca.     
 

Mesmo sendo menores, os Centros de Autossuficiência da Estaca terão o mesmo propósito: 

 Ajudar os membros a atingir a autossuficiência por meio de orientação e serviço personalizados.  

 Proporcionar o acesso ao site LDSJobs.org e ao processo de solicitação de Empréstimo do FPE. 

 Trabalhar com os membros para identificar suas necessidades, metas e criar um plano para atingir essas 

metas.  

 Reunir recursos que possam ajudar os membros com emprego, educação e negócios próprios. 

 Ajudar os membros a aperfeiçoar suas habilidades profissionais como um currículo por escrito, entrevistas e 

rede de relacionamento (networking).  

 Acompanhar regularmente os membros para manter um controle de seu progresso.  

 Organizar e facilitar workshops de carreira, cursos de negócios próprios e workshops de educação.  

Solicitar um Centro de Autossuficiência da Estaca 

Estabelecer um Centro de Autossuficiência da Estaca requer grande comprometimento da parte 
dos líderes da estaca.  Ao fazer essa solicitação, a liderança da estaca deve considerar 
cuidadosamente dois fatores-chave: 

1. As necessidades de autossuficiência dos membros da estaca. 
2. Os recursos missionários e voluntários disponíveis na estaca para apoiar e manter o funcionamento 

de um Centro de Autossuficiência da Estaca. 

 

 



Requisitos para Estabelecer um Centro de Autossuficiência da Estaca 

Comitê de Autossuficiência da Estaca 

 Antes de solicitar um Centro de Autossuficiência da Estaca, a estaca deve organizar um comitê de 
autossuficiência, que consiste de um conselheiro na presidência da estaca, um membro do sumo 
conselho da estaca, o encarregado do comitê de bem-estar dos bispos, a presidente da Sociedade de 
Socorro da estaca e especialistas.   

 Eles supervisionarão as operações do centro e ajudarão a treinar os líderes das alas sobre 
autossuficiência. 

Local 

 O local do Centro de Autossuficiência da Estaca deve ser acessível a todos os membros da estaca.    
 O Centro de Autossuficiência da Estaca pode ocupar um espaço exclusivo, se houver 

disponibilidade, mas também pode ser um espaço com dupla utilização, como o centro de história 
da família da estaca ou uma sala de aula ampla.                                                                                                     

 Os participantes devem ter acesso à Internet, linhas telefônicas, uma impressora, uma 
fotocopiadora e um aparelho de fax (quando disponíveis)                                                            

 Algumas modificações podem ser necessárias a fim de adaptar o espaço para o uso do CA da Estaca.  

Horário de Funcionamento 

 O horário de funcionamento é determinado pelo comitê de autossuficiência da estaca, com base na 
disponibilidade da equipe, no acesso ao espaço e nas necessidades dos membros da estaca.   

 Os Centros de Autossuficiência da Estaca devem abrir pelo menos 10 horas por semana.  

Coordenador (es) do Centro   

 Um coordenador ou coordenadores do Centro de Autossuficiência da Estaca devem ser chamados 
para supervisionar o funcionamento do centro e coordenar os devocionais mensais de 
autossuficiência. 

 Essa função pode ser realizada localmente por um missionário de serviço da Igreja ou um casal 
missionário, um especialista de autossuficiência da estaca ou outra pessoa chamada pela 
presidência da estaca. 

 Missionários e voluntários adicionais são chamados e designados conforme necessário, incluindo 
professores para facilitar os cursos.   

Equipe  

 A estaca é responsável por designar um ou dois voluntários para ajudar (em) o(s) coordenador (es) 
a fazer(em) com que o centro funcione de modo eficaz.   

 Os membros que sejam voluntários ou designados a servir no centro devem ter habilidades 
relevantes que lhes possibilitem ser mentores de outros.   

 Especialistas da estaca devem ser chamados e ter habilidades e experiência específicas a fim de 
facilitar os cursos de negócios próprios, de emprego e de educação.   

 O gerente do CA Modelo visitará o CA da Estaca regularmente para dar treinamento. 

Orçamento  

 A estaca será responsável por fornecer uma verba modesta de funcionamento para o centro a fim 
de cobrir os custos de quaisquer materiais de escritório necessários e outras despesas.  

 

 



Apoio do Centro Modelo de Autossuficiência à Estaca 

Kit Inicial 

O CA Modelo ajudará as estacas que desejam estabelecer seu próprio CA e atender aos critérios de 
qualificação fornecendo um Kit Inicial, que incluirá: 

 Sinalização e materiais correlacionados (nome e logotipo padrão)  
 Materiais para o CASP, CASP-NP, PPS 
 Outros materiais essenciais ao início da operação 

Treinamento  

O Gerente do Centro Modelo de Autossuficiência irá: 
 Visitar frequentemente o CA da estaca para dar treinamento e acompanhamento ao 

Coordenador do Centro em assuntos como o site LDSJobs.org, o processo de empréstimo do 
FPE, o ensino dos cursos e a orientação eficaz. 

 Treinar e apoiar os especialistas de autossuficiência da estaca para servirem como 
facilitadores dos cursos.    

Desenvolvimento de Recursos 

O Gerente do Centro Modelo de Autossuficiência irá: 
 Desenvolver um relacionamento com empregadores locais, escolas e organizações de negócios 

próprios, de preferência em conjunto com um especialista da estaca 
 Ajudar o comitê de autossuficiência da estaca e o CA da Estaca a organizar feiras de emprego, 

educação e negócios próprios para apresentar os membros da estaca diretamente aos recursos 
necessários.   

Conselho Contínuo do Sacerdócio 

O Gerente do Centro Modelo de Autossuficiência irá: 
 Aconselhar-se com o presidente da estaca e o comitê de autossuficiência da estaca para 

entender as necessidades dos membros e o funcionamento do CA.   
 Receber direção e orientação contínuas do presidente da estaca e do comitê de 

autossuficiência da estaca para o trabalho de desenvolvimento de treinamento e recursos 
necessários. 

Orientação à Distância 

Membros da estaca com necessidades de autossuficiência que estejam registrados no site 
LDSJobs.org receberão orientação à distância (por telefone e e-mail) de voluntários e missionários 
que servem no Centro de Orientação (call center) do Centro de Autossuficiência. 

 

 

 

 

 

 

 



Recursos Operacionais: CAs Modelo e da Estaca 
 

 Centro Modelo de Autossuficiência Centro de Autossuficiência da Estaca 
Local Estabelecido em uma área com alta 

concentração de membros da Igreja para 
servir a várias estacas 

Estabelecido para servir a uma estaca a 
pedido da liderança da estaca (depois de 
atender aos critérios) 

Edifício Propriedade da Igreja (sede de estaca, 
prédio do instituto, Escritório da Igreja)  

Sede da Estaca ou outra capela da estaca 

Responsável Gerente do Centro de Autossuficiência 
(funcionário da Igreja) 

Recebe treinamento e apoio do gerente do 
Centro de Autossuficiência  

Coordenador(es) do Centro Missionários de tempo integral ou casal 
missionário de serviço (Designados pela 
sede da Igreja ou recrutados pelos 
líderes locais e Gerente do CA) 

Missionário de serviço da Igreja, 
especialista de autossuficiência da estaca 
ou outro (a) voluntário (a) da estaca 
(Designado (a) pelo presidente da estaca) 

Outras Pessoas da Equipe Missionários de serviço da Igreja e 
voluntários de várias estacas atendidas 
pelo Centro de Autossuficiência.  

Missionários de serviço e voluntários 
fornecidos pela estaca sede 

Call Center “Mentor” Faz telefonemas de orientação aos 
alunos do FPE e todos os membros 
registrados no site LDSJobs.org de várias 
estacas 

Não possui call center 

Horário  40 horas ou mais/semana: De segunda-
feira a sexta (preferência aos sábados) 

Mínimo de 10 horas por semana 

Acesso a recursos locais de 
emprego, educação e 
negócios próprios 

Feiras e Exposições para beneficiar 
várias estacas e conselhos de 
coordenação 

Feiras e Exposições para beneficiar os 
membros da estaca 

Coaching pessoal de 
carreira e orientação com 
voluntários 

Padrão Obrigatório 

Acesso a Computadores e 
serviço de Internet 

Padrão Obrigatório 

Acesso a telefones, 
fotocopiadora, aparelho de 
fax 

Padrão Obrigatório 

Auxílio com a inscrição ao 
empréstimo do FPE 

Padrão Obrigatório 

Curso de Negócios Próprios Padrão  Obrigatório 
CASP Padrão  Obrigatório 
Planejar para o Sucesso  Padrão Obrigatório 
Programa Busca Acelerada 
de Emprego 

Padrão Não Disponível 

 


