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APRESENTAÇÃO CONFIDENCIAL 
                                                                         ( Enviar lacrada) 
 

NOME DO SOLICITANTE: ______________________________________________________ 
ENDEREÇO: _________________________________________________________________ 
CEP: ____________________ CIDADE: ____________________ ESTADO: ______________ 
 
Esta apresentação confidencial tem como propósito ajudar-nos no processo de seleção dos alunos bem como um melhor 
conhecimento do candidato à Escola de Treinamento E Discipulado, portanto pedimos a gentileza de responder a estas 
perguntas com critério e sinceridade. Sua ajuda será muito útil para nós! Não respondendo todos os itens pedidos o 
formulário do solicitante será desconsiderado na seleção. 
 

Qual o seu envolvimento com o solicitante? 
(     ) Pastor                                          (     ) Líder ministerial                                      (     ) Amigo 
 
Avalie os seguintes aspectos abaixo em relação a vida do solicitante, por favor responda numa folha à parte, 
o não responder as questões pode comprometer o processo de seleção do solicitante: 
 
1.Como você avalia a vida devocional ou intensidade de busca ao Senhor por parte do solicitante? 
2.O que você pode considerar acerca do crescimento espiritual do solicitante desde que o conheceu? 
3.Como você avalia a auto-estima do solicitante? 
4.Como você avalia a estabilidade emocional do solicitante? 
5.Como você avalia o desempenho do solicitante em situações em que desempenhou papel de liderança? 
6.Como o solicitante se relaciona com figuras de autoridade? 
7. Você considera o solicitante uma pessoa crítica diante das situações que discorda, ou busca esclarecimentos? 
8.Você considera o solicitante uma pessoa de iniciativa? 
9.Como você avalia a prontidão do solicitante para receber correção e exortação? 
10.Como você avalia a prontidão do solicitante para obedecer pessoas, orientações e regras estabelecidas? 

11.Como você avalia a reação e comportamento do solicitante diante de situações de pressão? 

12.Como você avalia o nível de responsabilidade do solicitante? 
13.Você considera o solicitante uma pessoa madura? Exponha seus argumentos. 

14.Como você avalia a capacidade do solicitante para testemunhar sua fé em Cristo? 
15.Você considera o solicitante uma pessoa de bom senso? 

16.Como você avalia a prontidão do solicitante para servir outras pessoas? 

17.Como avalia a capacidade adaptativa e a flexibilidade do solicitante? 

18.O que você poderia descrever sobre a capacidade de comunicação do solicitante? 
19.Você considera o solicitante uma pessoa com interesse legítimo em aprender? 
20.Há no solicitante um interesse genuíno pelo bem-estar do próximo? Exponha seus argumentos. 
21.Como você avalia a saúde e condicionamento físico do solicitante? 
22.O que você observa no solicitante quando envolvido em trabalhos em equipe? 

23.O que você pode nos dizer sobre a forma como o solicitante lida com compromissos estabelecidos? 

24.O que você considera ser os pontos fortes do solicitante? 
25.O que você considera ser as dificuldades do solicitante? 

26.O solicitante possui normas morais equilibradas no seu convívio com a igreja, família, trabalho e sociedade? 

27.Como você avalia a responsabilidade financeira do solicitante? 

28.Como você avalia a consistência e profundidade do conhecimento bíblico e do cristianismo do solicitante? 

29.O que você pode nos descrever sobre o caráter do solicitante? 
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30.Como você avalia o desempenho ministerial do solicitante caso trabalhe em alguma área da igreja? 
31.Como você foi notificado do desejo do solicitante em vir fazer a ETED? Você participou do processo ou foi informado 
(comunicado) de última hora? Caso tenha sido apenas comunicado, acredita ser ideal que o solicitante venha cursar a 
ETED? 

32. O que você conhece a respeito da JOCUM? 
 

Como você considera a experiência cristã do solicitante? 
(     ) Profunda            (     ) Contagiante                 (     ) Genuína e crescente        (     ) Emocional 
Comente:_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

Por que você recomendaria o solicitante para fazer a Escola de Treinamento E Discipulado em Jovens Com 
Uma Missão? 
Comente:________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

Você acredita ser este o tempo adequado para o solicitante cursar esta Escola? Explique: 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

Sendo o Pastor do solicitante, qual seu trato com sua ovelha após o término da ETED? É interessante que saibamos do 
compromisso do solicitante com sua liderança para que ele não se sinta entusiasmado diante de tantas possibilidades de 
atuação a ponto de esquecer do 1º trato com sua liderança. 
________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

Existe alguma informação acerca do solicitante que você como liderança considera importante que saibamos. 
Sempre somos surpreendidos com algumas situações que já era sabida pela liderança e esta não nos 
comunicou na admissão do solicitante. 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

Você estaria disponível a nos dar maiores informações sobre o solicitante caso julguemos necessário? 
(     ) Sim                 (      ) Não 
 

Conheço o solicitante há _______ anos, e declaro que as informações acima são verdadeiras. 
 

Nome completo: __________________________________________________________________________ 
Endereço:  ______________________________________________________________________________ 
CEP: ___________________ Cidade: ____________________ Estado: ______________ Tel.:___________ 
E-Mail: _________________________________________________________________________________ 
Facebook:____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________ 
Assinatura 
 
Deus o abençoe por promover que os campos recebam mais ceifeiros. 
Jovens Com Uma Missão  - Borel -  Rio de Janeiro  -  ETED 
Nos envie lacrado como documento confidencial. 
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