NomCom

PT

Comitê de Indicação
Voluntários a

CARGOS DE LIDERANÇA DA ICANN

A

NomCom solicita Declarações de interesse de candidatos para auxiliar

na função de coordenação técnica e política da ICANN. Convidamos os
interessados a apresentar uma Declaração de Interesse ao Comitê deste ano para
os seguintes cargos:
CONSELHO CONSULTIVO
MANDATO DE 3 ANOS				

NÚMERO DE VAGAS:

COMITÊ CONSULTIVO PARA MEMBRESIA GERAL (ALAC)
MANDATO DE 2 ANOS				
NÚMERO DE VAGAS:
ORGANIZAÇÃO DE APOIO A NOMES
COM CÓDIGOS DE PAÍSES (ccNSO)
MANDATO DE 3 ANOS				

EUROPA E AMÉRICA
DO NORTE

NÚMERO DE VAGAS:

CONSELHO DA ORGANIZAÇÃO
DE APOIO A NOMES GENÉRICOS (GNSO)
MANDATO DE 2 ANOS				
NÚMERO DE VAGAS:

Os candidatos eleitos assumirão seus cargos no encer r amento da reunião
ger al anual da ICANN em outubro de 2014.

O

Comitê de Indicação da ICANN é um comitê independente
encarregado de selecionar a maioria dos membros do
Conselho Consultivo da ICANN e outros cargos importantes
dentro da estrutura da organização. A ICANN é uma organização
internacional sem fins lucrativos, voltada para o benefício público,
dedicada a: preservar a segurança e estabilidade operacional da
Internet, promover a concorrência, obter a ampla representação das
comunidades globais da Internet e apoiar o desenvolvimento de
políticas adequadas à sua missão através de processos consensuais
de baixo para cima.

de todo o mundo, resolver questões intrigantes de coordenação

O

irão ajudar a garantir a estabilidade e a segurança da Internet

s indivíduos selecionados pelo Comitê de Indicação terão
a oportunidade única de trabalhar com colegas talentosos

técnica da Internet e desafios de desenvolvimento de políticas
em diversas dimensões funcionais, culturais e geográficas, obter
insights e experiência valiosos trabalhando além das fronteiras
do conhecimento, responsabilidade e perspectiva.

O

s selecionados terão a satisfação de fazer uma importante
contribuição de serviço público em relação ao contínuo

funcionamento e evolução desse recurso global essencial. Eles
para funções sociais extremamente importantes.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, VISITE O SITE DO COMITÊ DE INDICAÇÃO:

http://nomcom.icann.org

As candidaturas serão consideradas confidenciais. As seleções serão anunciadas em agosto de 2014.
Envie perguntas ou comentários para nomcom2014@icann.org

* Para a devida consideração, as candidaturas deverão ser recebidas até 1 DE ABRIL DE 2014.

Descrições dos cargos de liderança disponíveis:
A

queles que ocupam
cargos de liderança
junto ao ALAC, Conselho
da ccNSO e da GNSO
atuam sem remuneração,
mas podem receber
reembolso de despesas
de viagem quando
autorizado e quando
os recursos foram
alocados no orçamento
da ICANN. Cada membro
do conselho recebe
reembolso de despesas
de viagem e também pode
optar por receber uma
indenização de acordo
com a resolução aprovada
pelo Conselho em 8
de dezembro de 2011,
mas não é obrigado
a fazer isso. (Veja
http://www.icann.org/
en/minutes/resolutions08dec11-en.htm#3.)
esses cargos podem
envolver
viagens
internacionais, incluindo
a presença pessoal em
reuniões periódicas
da ICANN, assim como
comunicações frequentes
por telefonemas e
Internet. Reuniões
recentes da ICANN
foram realizadas em
DURBAN E BUENOS
AIRES. Reuniões em 2014
estão programadas para
SINGAPURA, LONDRES
E LOS ANGELES. Essa
diversidade de localidades
facilita a participação
da comunidade mundial
da Internet.
O Comitê de Indicação
da ICANN foi criado
para funcionar de forma
independente do Conselho
Consultivo da ICANN,
das organizações de
apoio e dos comitês
consultivos. Os Membros
do Comitê atuam apenas
em nome dos interesses
da comunidade global
da Internet e no âmbito
da missão da ICANN.

CONSELHO CONSULTIVO
Número de vagas: 2
Início do mandato: Conclusão da reunião anual de 2014
Término do mandato: Conclusão da reunião anual de 2017

Os diretores da ICANN, como grupo, são responsáveis por exercer os poderes da ICANN, controlar sua
propriedade, conduzir ou dirigir seus negócios e atividades, salvo disposição em contrário do Estatuto
Social ou Regulamento da ICANN. Os diretores atuam como indivíduos que têm o dever de agir de acordo
com o que eles acreditam ser os melhores interesses da ICANN e não como representantes da organização
que os selecionou, seus funcionários, ou quaisquer outras organizações ou grupos constituintes. Os
diretores devem apoiar a missão da ICANN e o respeito aos valores fundamentais da ICANN.

ORGANIZAÇÃO DE MEMBRESIA GERAL (ALAC)
Número de vagas: 2 (Europa e América do Norte)
Início do mandato: Conclusão da reunião anual de 2014
Término do mandato: Conclusão da reunião anual de 2016

A função do ALAC é considerar e fornecer consultoria sobre as atividades da ICANN na medida em
que elas se relacionam aos interesses dos usuários individuais da internet. Os membros do ALAC
podem ser indivíduos ou representar entidades com ou sem fins lucrativos, mas a ideia é que eles
sejam "indivíduos". A NomCom escolhe cinco membros do ALAC, um de cada uma das cinco regiões
geográficas da ICANN. Os membros do ALAC são selecionados com mandatos alternados e as duas
vagas em 2014 são de cidadãos da Europa e América do Norte.

ORGANIZAÇÃO DE APOIO A NOMES COM CÓDIGOS DE PAÍSES (ccNSO)
Número de vagas: 1
Início do mandato: Conclusão da reunião anual de 2014
Término do mandato: Conclusão da reunião anual de 2017

A ccNSO é uma organização de desenvolvimento de políticas responsável por criar e recomendar ao
Conselho Consultivo políticas globais relacionadas ao ccTLDs (country code top-level domains, domínios
de primeiro nível de códigos de países), gerar um consenso entre a comunidade da ccNSO e coordenar
outras organizações de apoio à ICANN, Comitês Consultivos e grupos constituintes da ICANN. A ccNSO
também participa de outras atividades autorizadas por seus membros, incluindo o desenvolvimento
de melhores práticas voluntárias para administradores de ccTLDs, auxiliando no desenvolvimento de
habilidades dentro da comunidade global de administradores de ccTLDs e fomentando a cooperação
técnica e operacional entre os administradores de ccTLDs.

CONSELHO DA ORGANIZAÇÃO DE APOIO A NOMES GENÉRICOS (GNSO)
Número de vagas: 1
Início do mandato: Conclusão da reunião anual de 2014
Término do mandato: Conclusão da reunião anual de 2016

A GNSO é uma organização de desenvolvimento de políticas responsável por criar e recomendar ao
Conselho Consultivo da ICANN políticas relativas a domínios de primeiro nível genéricos (gTLDs). O
Conselho da GNSO é composto por vários grupos que representam grupos específicos de stakeholders
e é responsável pela gestão do desenvolvimento de políticas e processos administrativos da GNSO. Os
grupos da GNSO escolhem a maioria dos membros do Conselho; a NomCom escolhe três membros do
Conselho, com mandatos alternados (um, durante o ciclo de seleção de 2014 e dois, durante o ciclo de
seleção de 2015).

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, VISITE O SITE DO COMITÊ DE INDICAÇÃO:

http://nomcom.icann.org
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