
 

Este formulário precisa ser enviado com todos os seus dados devidamente preenchidos para que sua 
inscrição seja considerada. Antes de respondê-lo, ore ao Senhor pedindo Sua direção e verifique se você 
preenche os requisitos descritos abaixo: 
 
1. Ter mais de 18 anos de idade. 
2. Conhecer a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, Ter uma relação viva com Ele e desejar ser treinado 

para um crescimento espiritual e ministerial mais intenso. 
3. Preencher corretamente o formulário de inscrição e remetê-lo com todas as exigências, juntamente com 

o comprovante de depósito da inscrição e 01 foto 3x4 . 
4. Enviar-nos as apresentações confidenciais devidamente preenchidas; uma pelo seu pastor e outra por uma 

pessoa madura que lhe conheça no mínimo há 01 ano. 
5. Estar disposto a viver em obediência às regras, aos horários, e às normas da JOCUM. O horário e a 

disciplina serão intensos por conta das atividades da Escola. 
6. Ser membro assíduo e participante de uma igreja há pelo menos 2 anos. 
7. Ser indicado por sua liderança que se responsabilizará por seu tempo aqui conosco e a quem solicitaremos e 

responderemos sobre seu tempo na Escola. 
8. Não estar envolvido com dívidas que comprometam sua vida financeira. 
9. Enviar uma carta de autorização dos seus pais caso seja menor de 21anos. 

 
INFORMAÇÕES GERAIS: 
Nome completo: _______________________________________________________________________ 
Idade: ________________________________________Data de nascimento: _______/_______/_______ 
Local de nascimento: ____________________________Sexo:     (     ) Feminino     (     ) Masculino             
Número de identidade: ________________________      Órgão Expedidor: ________________________ 
 

Endereço Permanente: __________________________________________________________________ 
CEP:_________________Cidade: ___________________Estado:_________ Telefone: ______________ 
E-Mail:  ________________________________________________________Celular:_______________ 
 

Estado Civil:      (     ) Solteiro(a)             (     ) Casado(a)            (     ) Separado(a)          (     )Divorciado(a) 
Se casado(a),nome completo do cônjuge: __________________________________________________. 
Tem filhos?   (     ) Sim          (     ) Não          Quantos?______________ Idades: ____________________ 
 

Filiação:________________________________________ e ____________________________________ 
Endereço: ____________________________________________________________________________ 
CEP: ____________________Cidade:__________________Estado: __________ Tel: _______________ 
 

IGREJA: 
Sua igreja: _______________________________________ Há quanto tempo?_____________________ 
Nome do pastor:  ______________________________________________________________________ 
Endereço da igreja:  ____________________________________________________________________ 
CEP: __________________ Cidade: _____________ Estado: ________ Telefone: __________________ 
Sua igreja e pastor apoiam seu ingresso nesta Escola?   (     ) Sim                (     ) Não 
Que tipo de compromisso você tem com sua liderança quando terminar a ETED?Explique melhor além de 
marcar:______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
(    ) Voltar e trabalhar com a Igreja   (    ) Está livre p/ decidir   (     ) Conversarão após o término da ETED 
 

MINISTÉRIO: 
Área em que atua na sua igreja:  __________________________________________________________ 
Atividades que gosta de desenvolver ou se identifica:  _________________________________________ 
Habilidades mais fortes:  (     ) Música     (     ) Artes    (     ) Ensino     (     ) Crianças     (     ) Visitas 
                                         Outros:  _________________________________________________________ 

Jovens Com Uma Missão 
   BOREL - Rio de Janeiro 

  

 

Escola de Treinamento E Discipulado 
Formulário Pessoal 



EDUCAÇÃO: 
(     ) Primeiro grau                             (     ) Segundo grau                     (     ) Terceiro grau           
Se terceiro grau: (     ) Completo        (     ) Incompleto                          Curso: _______________________ 
 

Nomes dos estabelecimentos:                                                               Datas de execução: 
______________________________________________________   _____________________________ 
______________________________________________________   _____________________________ 
______________________________________________________   _____________________________ 
Já fez algum curso técnico?   (     ) Sim          (     ) Não       Quais? _______________________________ 
 

MISSÕES: 
Como foi seu chamado missionário (Resuma sua história)? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

Já participou de algum treinamento específico antes?      (      ) Sim          (      ) Não 
Qual? _______________________________________________________________________________ 
Quando:_____________________________________Onde: ___________________________________ 
 

Por que você deseja assistir a esta Escola? _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

FINANÇAS: 
Atualmente você está trabalhando? (     ) Sim     (     ) Não      Em que?  ___________________________ 
Como você pretende pagar o curso?  ______________________________________________________ 
Você tem alguma dívida assumida atualmente? (     ) Sim     (     ) Não   Como você espera pagá-las? 
____________________________________________________________________________________ 
 

R$____________________ é quanto eu já tenho para pagar minhas mensalidades na Escola. 
R$____________________ é quanto minha igreja/amigos/outros têm se comprometido a contribuir. 
R$____________________ é quanto eu ainda preciso para pagar minha Escola. 
 

AVALIAÇÃO PESSOAL: 
Avalie seu conceito pessoal sobre cada área descrita abaixo com sinceridade objetividade numa folha à 
parte juntamente com outras respostas que ainda serão pedidas. 
1.Como você avalia sua disposição para aprender? 
2.Você possui alguma habilidade para ensinar? 
3.Como você avalia suas reações e comportamentos enquanto líder se exerce ou já exerceu função de liderança? 
4.Como é sua relação com figuras de autoridade? 
5.Como é sua reação e atitude diante do fato de ter que ouvir pessoas? 
6.Você se considera uma pessoa de fácil convivência? 
7.Como você lida com situações das quais discorda, busca esclarecimentos ou constrói críticas? 
8.Como você avalia sua vida devocional, sua intensidade de busca ao Senhor? 
9.Você se considera uma pessoa tolerante e paciente (com pessoas diferentes, difíceis, de outra cultura, de outros níveis sociais, intelectuais) ? 

10.Como você avalia sua saúde e condicionamento físico? 
11.Como você avalia sua reação e comportamento diante de situações de pressão? 
12.Como você reage trabalhando em Equipe? 
13.Você considera ter habilidade para testemunha sua fé a outros? 
14.Como você avalia sua prontidão para obedecer pessoas, orientações e regras estabelecidas? 
15.Como você avalia sua maturidade? 
16.Você se considera uma pessoa organizada? 
17.Como você a sua saúde emocional? 
18.Como você avalia sua disposição para servir pessoas ainda que não haja retorno diante deste servir? 
19.Como você lida com compromissos estabelecidos? 
20.Como você avalia a consistência e profundidade do seu conhecimento bíblico e do seu cristianismo? 



EM FOLHA ANEXA RESPONDA AS SEGUINTES INFORMAÇÕES DE FORMA LEGÍVEL: 
1. Descreva sua experiência de conversão: 
2. Onde e quando se converteu? 
3. O que te levou a essa experiência de conversão? 
4. Como era sua vida antes de converter-se? Era envolvido(a) com alguma prática pecaminosa? 
5. Como é sua família? 
6. Faça uma lista em ordem cronológica de todas as igrejas que você participou desde que se converteu: 

Data: ______/_____/_____           Igreja: ___________________________ Pastor: ______________________ 
7. Como é sua experiência ministerial, que trabalhos já desenvolveu? 
8. Quais os livros e revistas cristãs tem tido maior influência sobre sua vida? 
9. Qual o seu gosto literário? 
10. Está comprometido(a), noivo(a)? Há quanto tempo? Participaria do treinamento mesmo que seu companheiro 

não fosse aceito? 
11. Tem ou já teve alguma debilidade em sua saúde? Descreva-as: 
12. Está sob algum tratamento médico atualmente? Já tomou ou toma algum remédio controlado? 
13. Anote suas habilidades e talentos. Ex: música, mecânica, datilografia, primeiros socorros, fluência em língua 

estrangeira, etc. 
14. Como você foi informado acerca de JOCUM? E especificadamente sobre a ETED? 
15. Anote o nome completo e endereço de correspondência do pastor e amigo que estarão respondendo as 

apresentações confidenciais sobre você. 
16. Anote qualquer outra informação acerca de você que julgue importante para nós como agência missionária: 
17. Já teve alguma experiência de vida em comunidade? Descreva-a: 
18. Já esteve preso ou teve problemas com a justiça, ou está respondendo a algum processo? 
19. Por que você acredita que este é o tempo de estar fazendo um treinamento voltado para formação de caráter e 

recrutamento missionário? 
20. Quais seus planos ao terminar a ETED, caso seja aceito(a)? 
21. Qual a posição de seus familiares em relação a sua escolha em receber este treinamento? 

22.   Como o seu pastor avaliaria você enquanto ovelha, e como seus pais te avaliariam como filho(a) ? 
 
TERMO DE COMPROMISSO 
 
Certifico que todas as informações contidas neste formulário estão corretas e são verdadeiras. 
Se for aceito(a) em Jovens Com Uma Missão, irei, pela graça de Deus, viver de acordo com Sua Palavra e me 
submeter completamente às regras e à programação proposta. 
Estou ciente do meu compromisso de quitar todas as minhas despesas referentes à Escola ( taxa de inscrição e 
mensalidades) e pessoais, durante minha estadia em JOCUM. 
 
Tendo completado devidamente todas as partes deste formulário firmo o presente. 
 
Assinatura: 
____________________________________________________________________________________ 
Local: _______________________________________________________________ Data:  ______/______/______ 
 

Seu formulário só será considerado se todas as informações solicitadas forem respondidas. 
 

Após preencher este formulário é necessário remetê-lo o mais breve possível juntamente com as apresentações 
confidenciais e uma foto recente 3X4. Dependa diretamente de Deus, consulte-O e temos certeza de que Ele lhe 
auxiliará e mostrará Sua suprema vontade para sua vida. 
 

Que o amor, a paz e a comunhão de nosso Senhor o acompanhem em todos os seus caminhos. 
 

Deus o abençoe. 
Jovens Com Uma Missão  -Borel -  Rio de Janeiro  -  ETED 

 

PS. Aguarde a resposta se foi aceito ou não. 
 

ESCOLA DE TREINAMENTO E DISCIPULADO 
JOCUM-BOREL 
CAIXA POSTAL 102 , Rua São Miguel,500 – Tijuca – RJ – CEP 20530-420 

OBS.: O depósito de sua inscrição R$ 170,00 deve ser feito para Banco BRADESCO – Ag. – C/C– Jovens Com 
Uma Missão 


