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Formulário “Pastor ou Líder Ministerial” 
 

 

            Escola de Treinamento E Discipulado 
 

                  Apresentação Confidencial 
 
 
NOME: ____________________________________________________  
ENDEREÇO: ______________________CEP: ______________ CIDADE: ________ __ 
ESTADO: _________ TELEFONE: _______________ 
 
 
Esta apresentação confidencial tem como propósito de ajudar-nos no processo de seleção dos 

alunos bem como um melhor conhecimento do candidato a 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! 

 
Nos envie por email: :  etedguinebissau@hotmail.com. 

 
NOME DO SOLICITANTE: _____________________________________________________ 

 

Qual o seu envolvimento com o solicitante? 
 

 
(     ) Pastor (      ) Líder ministerial 
 

 

Faça um breve comentário sobre o tempo do solicitante em seu ministério quanto a atitudes no 

exercício do ministério, utilização de dons, atitudes em relação à liderança. 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

 

Como você considera a experiência cristã do solicitante?  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________
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Você acredita ser este o tempo adequado para o solicitante cursar esta Escola? Explique:  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

 
Você recomenda o solicitante para fazer a Escola de Treinamento E Discipulado em Jovens Com Uma 

Missão? ( ) Sim ( ) Não ( ) Com Dúvidas 

Comente:________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Existe alguma informação acerca do solicitante que você como liderança considera 

importante que saibamos: 

 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
____________________________________________________ 

 

Você estaria disponível a nos dar maiores informações sobre o solicitante caso nós 

julguemos necessário? ( ) Sim ( ) Não 

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

verdadeiras no meu ponto de vista. 

 
__________________________________  

Assinatura 

 

Deus o abençoe por promover que os campos recebam mais ceifeiros. 
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