
QUADROS DIRECTIVOS da ICANN

NomCom
          Comité de Nomeação

Voluntários para

As candidaturas serão tratadas e avaliadas confidencialmente. A lista de seleccionados será divulgada 30 dias antes 
da Assembleia-geral anual da ICANN, em Novembro de 2008. Perguntas ou comentários deverão ser dirigidos para:   

nomcom2008@icann.org

MAIS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO WEBSITE DO COMITÉ DE NOMEAÇÃO: 

http://nomcom.icann.org

A NomCom convida todos os interessados  a apresentar candidaturas para preencher 
lugares no âmbito do apoio técnico e de coordenação às políticas da ICANN.  Solicita-

se aos interessados que submetam as suas candidaturas ao Comité deste ano, para os 
seguintes lugares: 

Os candidatos que forem seleccionados assumirão os seus cargos no encerramento 
da Assembleia-geral anual da ICANN, em Novembro de 2008.

O Comité de Nomeação da ICANN é um comité independente 
incumbido da tarefa de seleccionar a maioria dos membros 

do Conselho de Administração da ICANN assim como outros 
cargos nos quadros das Organizações de Apoio da ICANN. A 
ICANN é uma entidade internacional, sem fins lucrativos e de 
utilidade pública, dedicada a: manter a segurança operacional 
e a estabilidade da Internet; promover a competição; alcançar 
uma representação ampla de comunidades globais da Internet; 
e apoiar o desenvolvimento de políticas através de processos 
implementados da base para o topo e baseados em consenso.

Os seleccionados pelo Comité de Nomeação terão uma 
oportunidade única de trabalhar com peritos de todo o 

mundo, abordar as complexas questões de coordenação técnica 
da Internet e os desafios de desenvolvimento de políticas com 
dimensões funcionais, culturais e geográficas diversas e de adquirir 
conhecimentos e experiência importante ao trabalharem nos 
domínios dos limites do conhecimento, da responsabilidade e 
da perspectiva.

Os seleccionados terão como contrapartida a possibilidade 
de contribuírem de forma valiosa para uma actividade de o 

serviço público que visa a operacionalidade e evolução contínuas 
deste recurso global essencial. Contribuirão ainda para garantir 
a estabilidade e segurança da Internet no âmbito de funções de 
importância crítica para a sociedade.
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Descrição dos cargos disponíveis nos Quadros Directivos:

* As candidaturas devem ser enviadas até dia  15 DE ABRIL DE 2008 
para que sejam devidamente consideradas.
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MAIS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO WEBSITE DO COMITÉ DE NOMEAÇÃO: 

http://nomcom.icann.org

BOARD OF DIRECTORS
N.° de lugares: 2
Início do mandato: Encerramento da Assembleia-geral anual de 2008
Fim do mandato:    Encerramento da Assembleia-geral anual de 2011

Os directores da ICANN, como um grupo, são responsáveis por exercer e manter os poderes 
da ICANN, gerindo ou dirigindo as suas actividades e assuntos, salvo quando os Estatutos da 
ICANN ou os seus Regulamentos Internos disponham de forma diferente. Os directores estão 
incumbidos do dever de agir de forma a representar os melhores interesses da ICANN e não 
como representantes da entidade que os seleccionou, dos seus empregadores ou de quaisquer 
outras organizações ou grupos. Espera-se dos directores que apoiem a missão da ICANN e que 
contribuam para a sua concretização.

AT-LARGE ADVISORY COMMITTEE (ALAC)  
N.° de lugares: 2  (Europa, América do Norte)
Início do mandato: Encerramento da Assembleia-geral anual de 2008
Fim do mandato:    Encerramento da Assembleia-geral anual de 2010

O Papel do ALAC é o de prestar assessoria no âmbito das actividades da ICANN na medida em 
que estas respeitem aos interesses de utilizadores individuais da Internet. Os membros do ALAC 
podem ser indivíduos ou representar entidades, com ou sem fins lucrativos, mas a ideia é serem 
considerados como “indivíduos”. A NomCom selecciona cinco membros do Interim ALAC, um de 
cada uma das cinco regiões geográficas da ICANN. Os membros do ALAC são seleccionados com 
mandatos alternados e as dois vagas em 2008 são para cidadãos das regiões de Europa e América 
do Norte. 

COUNTRY-CODE NAMES SUPPORTING ORGANISATION COUNCIL (ccNSO)
N.° de lugares: 1
Início do mandato: Encerramento da Assembleia-geral anual de 2008
Fim do mandato:    Encerramento da Assembleia-geral anual de 2011

A ccNSO é uma organização de desenvolvimento de políticas responsável por desenvolver 
e recomendar ao Conselho de Administração do ICANN políticas globais relacionadas com os 
domínios de topo correspondentes aos códigos dos países (ccTLDs), desenvolver um consenso 
entre toda a comunidade de ccNSO em coordenação com outras organizações de apoio à ICANN, 
comités consultivos e grupos subordinados à ICANN. A ccNSO empreende também outras 
actividades mediante a autorização dos seus respectivos membros, incluindo o desenvolvimento 
de melhores práticas voluntárias para responsáveis de ccTLD, o apoio ao desenvolvimento 
de competências no âmbito da comunidade global dos referidos responsáveis e a criação de 
cooperação operacional e técnica entre estes  responsáveis de ccTLD.

GENERIC NAMES SUPPORTING ORGANISATION COUNCIL (GNSO)
N.° de lugares: 1
Início do mandato: Encerramento da Assembleia-geral anual de 2008
Fim do mandato:    Encerramento da Assembleia-geral anual de 2010 

A GNSO é uma organização de desenvolvimento de políticas responsável pelo desenvolvimento 
e recomendação ao Conselho de Administração da ICANN de políticas substanciais relacionadas 
com domínios genéricos de primeiro nível (gTLDs). O Conselho da GNSO é composto por diversos 
grupos que representam grupos específicos de partes interessadas e é responsável por gerir 
o desenvolvimento de política e os processos administrativos da GNSO. Os grupos da GNSO 
seleccionam a maioria dos membros do Conselho; a NomCom selecciona três membros do Conselho 
com mandatos alternados (um, durante este período de assembleia da NomCom). 

Os  candidatos 
seleccionados 

não recebem qualquer 
remuneração, embora todas 
as suas despesas directas, 
incorridas no desempenho 
das suas funções, sejam 
reembolsadas. estes cargos 
poderão envolver um 
grande número de viagens 
internacionais, incluindo 
a presença pessoal nas 
assembleias periódicas 
da ICANN, assim como 
comunicações regulares por 
telefone ou via Internet. 
As últimas Assembleias da 
ICANN foram realizadas em 
lisboa, San Juan, e los 
Angeles. As assembleias para 
2008 estão programadas 
para Nova deli, paris e da 
Assembleia-geral anual em 
África. estes diferentes 
locais facilitam a participação 
de toda a comunidade 
mundial de utilizadores 
da Internet.

O Comité de Nomeação da 
ICANN foi concebido para 

funcionar separadamente do 
Conselho de Administração 
da ICANN, das organizações 
de apoio e dos comités 
consultivos. Os membros 
da NomCom actuam apenas 
em representação dos 
interesses da comunidade 
global de utilizadores da 
Internet e no âmbito da 
missão da ICANN.

http://nomcom.icann.org

