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Nome:  Karen L. Keller 

 

Estado de Residência: California 
Aspirante ao Cargo de: Conselho de Curadores 
Qualificações nas Filhas de Jó Internacional para o Cargo: 
• Past Grande Guardiã da Califórnia, gestão 2013/2014 
• Past Guardiã de Bethel do Bethel nº 93, em Whittier, Califórnia  
• Past Honorável Rainha do Bethel nº 259, em Pico Rivera, Califórnia 

 
 

 

Narração: 
Experiência Profissional: Atualmente trabalhando como Enfermeira Oncologista na Clínica de 
Oncologia do Hospital Kaiser, em Roseville, Califórnia. A responsabilidade principal deste cargo é a de 
coordenar o atendimento aos pacientes com câncer,  inclusive facilitar a jornada dos mesmos ao 
longo do tratamento na clínica, fornecendo instruções iniciais sobre o atendimento e ajudá-los no 
gerenciamento dos sintomas. Trabalho neste cargo há 13 anos. 
 
Antes desse meu cargo como Enfermeira Oncologista, trabalhei no Sistema de Saúde “Sutter”, em 
Sacramento, Califórnia, como Enfermeira da equipe da unidade de telemetria; trabalhei em um 
ambulatório de oncologia associado a um consultório particular e em cargos adicionais como 
Enfermeira de infusão em telemetria, oncologia e hematologia. 
 
Todos esses cargos exigem habilidades significativas em coordenação de cronograma e tratamento, 
atenção aos detalhes e cuidados focados na saúde física e emocional das pessoas. 
 
Experiência nas Filhas de Jó: Além de servir quatro anos na Linha do Grande Conselho Guardião rumo 
ao meu ano como Grande Guardiã, servi como Grande Capelã, servi seis anos na Fundação Filhas de Jó 
da Califórnia e fui eleita para um mandato de três anos no Conselho de Diretores do Grande Bethel da 
Califórnia, atuando como Presidente no último ano, sendo responsável pelo planejamento e execução 
de eventos, programações e atividades associadas ao Grande Bethel da Califórnia. Tenho servido 
como Deputada e Deputada Consultora da Grande Guardiã desde 2006. 
 
Tanto nas Filhas de Jó como no meu serviço como Enfermeira Registrada, sempre fui responsável por 
cuidados eficientes e liderança competente. Tem sido gratificante receber comentários na avaliação 
de desempenho, como “excelente apoio a seus médicos e atendimento excepcional a seus pacientes, 
fazendo mais do que exige sua carga de trabalho e muito apreciada por suas habilidades 
organizacionais”. 
 
Acredito que minha experiência, objetividade, habilidades de comunicação e habilidades 
interpessoais são meus pontos fortes para pleitear uma posição no Conselho de Curadores. 

 


