Ficha de Inscrição - 2018
LEIA CUIDADOSAMENTE:


Responda todas as questões, caso contrário a ficha poderá ser devolvida. Se alguma questão não se aplica a você, escreva “N/A”.



Responda com sinceridade todas as perguntas. Se alguma resposta não for exatamente aquela que você gostaria de apresentar,
confie em Deus, isso não implica, necessariamente, que você não será admitido.



Revise sua ficha de inscrição antes de entrega-la na secretaria da escola. Caso esteja incompleta, será devolvida para que possa ser
completada. Qualquer informação falsa contida nesta ficha redundará na recusa do candidato.



Após aprovação da Ficha de Inscrição, para efetivar o ingresso na escola, o aluno deverá pagar a matrícula no valor de R$ 50,00.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A SEREM ENTREGUES JUNTAMENTE COM A FICHA DE INSCRIÇÃO:





FOTOCÓPIAS DE:
o Documento de Identidade;
o
o CPF;
o
o Certidão de casamento;
o Comprovante de batismo em águas em igreja evangélica;

Comprovante de Residência;
CPF e comprovante de residência do responsável
financeiro, caso o mesmo não seja o próprio candidato.

Carta de recomendação do líder de grupo de crescimento ou discipulador (modelo em anexo).
Para membros de outras igrejas, apresentar carta de recomendação do pastor afirmando que está em plena comunhão com a
igreja local e que o pastor está de acordo com o ingresso do candidato nesta escola, bem como a aceitação da sua linha
doutrinária. (modelo em anexo).

I. INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nome: _________________________________________________________________________________________________________
Data de Nascimento: ____ /____ /____ Nacionalidade: _______________________
Sexo:  Feminino  Masculino

RG: ____________________________

Naturalidade:______________________________
CPF: ___________________________________

Endereço: __________________________________________________Nº________Bairro:____________________________________
CEP:______________________ Cidade: _________________________________________________________________ UF:_____
Tel. Res.: (

) ______________________ Tel. Com.: (

) ______________________

Celular: (

) ______________________

E-mail: __________________________________________________________________________(entraremos em contato por este endereço)
Estado Civil:  Solteiro(a)

 Noivo(a)

 Casado(a)

 Viúvo(a)

 Divorciado(a)

 Separado(a)

Nome completo do (a) esposo(a):____________________________________________________________________________________
Nº de Filhos_______________________________

Seu cônjuge estudará na edmABA junto com você?  Sim  Não

Parente próximo para ser notificado em caso de emergência (a pessoa indicada deve ter um telefone para contato).
Nome: _________________________________________________________________________________________________________
Grau de Parentesco: ___________________________________ Telefones (

) ___________________________________________

II. DECLARAÇÃO DE FÉ
Você acredita que a Bíblia é a Palavra de Deus inspirada e o único guia infalível para dirigir e doutrinar?  Sim

 Não

Você crê na Trindade – que Deus é um, mas manifestado em três diferentes pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo?  Sim
Você acredita que Jesus Cristo é Deus, se fez carne e é o único mediador entre Deus e o homem?  Sim

 Não

 Não
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III. VÍNCULO DA IGREJA E REFERÊNCIAS
Nome da igreja que você atualmente frequenta: ________________________________________________________________________
Fone: (

) _______________ Cidade: _________________________ Nome do pastor:_______________________________________

Você é membro desta igreja?

 Sim

Você a frequenta regularmente?

 Não

 Sim

 Não

Há quanto tempo? __________ anos

Nos últimos dois anos você esteve desviado da Igreja por algum período?  Sim

_______ meses

 Não

Caso positivo, Explique: ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Se você tem frequentado sua atual igreja há menos de um ano, declare a razão e inclua o nome da sua igreja anterior, pastor e período de
frequência: _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Em quais atividades da igreja você está envolvido atualmente ou esteve envolvido no passado?
______________________________________________________________________________________________________________

SE VOCÊ É MEMBRO DA IGREJA ABA BLUMENAU RESPONDA:
Participa de GC de qual Rede?  Amarela

 Azul

 Branca

Qual sua função (ou funções) no GC/Rede?  Visitante
 Supervisor de Setor

 Membro

 Verde

 Vermelha

 Não participa de GC

 Anfitrião

 Líder em treinamento

 Líder do GC

 Pastor de Rede

Você tem alguma outra função de liderança na Igreja ABA? (Ex.: ministro de louvor, professor do ministério infantil, etc.) Descreva a
função:_________________________________________________________________________________________________________

IV. INFORMAÇÕES DO CANDIDATO
Por que você deseja frequentar a edmABA ? (Explique resumidamente) _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Explique resumidamente como você sabe que é salvo: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Data de conversão: Mês ___________ Ano __________
Data em que foi batizado: Mês ___________ Ano __________
Você recebeu o batismo no Espírito Santo?  Sim
Você fala em outras línguas?  Sim

 Não

 Não

 Não Sei

 Não Sei

V. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS
Grau de Escolaridade:
 Ensino fundamental incompleto
 Ensino fundamental completo

 Ensino médio incompleto
 Ensino médio completo

 Ensino superior incompleto

 Vocacional Técnico

 Ensino superior completo

 Outros cursos

Se você tem o 3º grau completo especifique em qual área: _______________________________________________________________

VI. INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS
Profissão: __________________________________________

Área de atuação: ___________________________________________

VII. ASSINATURA
Reconheço que todas as informações prestadas à edmABA são parte do processo de matrícula. Por ser verdade,
responsabilizo-me, para todos os efeitos, pela veracidade destas informações.
Data: ____ /____ /_______

__________________________________________________

Assinatura do candidato
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CARTA DE RECOMENDAÇÃO
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA IGREJA

Eu, _________________________________________________________,
pastor(a) da igreja______________________________________________
localizada

no

município

de

___________________________declaro

que

o

Sr/Sra

_______________________________________________________
CPF n° __________________________ é membro da Igreja acima citada.
Recomendo-o para que curse a edmABA – Escola de Desenvolvimento Ministerial e declaro
estar ciente do currículo e da linha doutrinária que esta Escola adota.

__________________________________
Assinatura do(a) pastor(a)
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Carta de recomendação da liderança
Nome do candidato: ______________________________________
Nome do Líder: __________________________________________
( ) – Pastor de rede
( ) – Supervisor de grupos
( ) – Lider de grupo
( ) – Duscipulador
( ) – Outros – Especificar:__________________________________

Eu, ______________________________________, venho por meio desta recomendar a participação de
_________________________________________na Escola de Desenvolvimento Ministerial - edmABA no ano
letivo de 2018.
Blumenau, ___ de ____________ de 2018.
_________________________
Assinatura do Líder
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