
 

 Nome do Candidato:_________________________________________________________________ 

  

LEIA CUIDADOSAMENTE:  

• O Responsável deverá responder esta carta, assinar, lacrar em envelope e só então devolver ao candidato para que seja enviado junto 

aos formulários e documentos para inscrição 2018.  

• É de extrema importância que as informações contidas neste formulário não sejam de conhecimento do candidato, ficando somente em 

poder da escola e de responsáveis.  

PREZADO RESPONSÁVEIS  

 O STC solicita o preenchimento deste questionário com a finalidade de tomar conhecimento do testemunho pessoal apresentado pelo 

candidato. Todas as informações fornecidas serão úteis durante o nosso treinamento que visa contribuir na formação do caráter cristão 

dos futuros obreiros.  

  Desde já agradecemos a confiança em nós depositada. No amor de Cristo,  

Diretoria do STC 

Preencha os campos abaixo com informações a seu respeito:  

Nome:_________________________________________________________________________________________  

Parentesco:_____________________________ Telefone para contato: (   ) _______________ / ______________     

E-mail:________________________________________________________________________________________ 

1- Descreva o candidato em poucas palavras.  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

Preencher os quadros abaixo com notas 1 a 5 para os itens em relação ao candidato, sendo 5 a maior e 1 a menor 

nota.  

Relacionamento em casa               Desejo de buscar ao Senhor   Aprendizagem  

Habilidade de trabalhar com pessoas  Leitura da bíblia     Adaptação  

Disposição para testemunhar da fé Iniciativa        Disposição  

Suportar situação difícil    Responsabilidade     Estabilidade emocional  

Facilidade em fazer amigos     Preocupação com os outros   Companheirismo  

Obediência                                  Saúde (Física e Mental)   Pontualidade  

2- Qual a conduta do candidato em casa com a família?  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

3- Descreva o candidato através de seus relacionamentos com pessoas fora do ambiente familiar (amigos, igreja, escola, 

entre outros).  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
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4- Você considera o candidato influenciável ou influenciador? Por que? 

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

5- O candidato já foi acompanhado ou discipulado? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

6- Sobre seu caráter e testemunho cristão, pode-se dizer que:  

É excelente, se destaca como um exemplo a ser seguido  

É estável, e não existe nada que o desabone  

É instável, vive entre altos e baixos  

Tem muitos problemas de caráter e precisa ser acompanhado  

7- Relate-nos uma situação que exemplifique a alternativa assinalada na questão acima.  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

8- Como você descreve o temperamento do candidato:  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

9- Qual a vocação que o candidato demonstra ter?  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

10- Como é o rendimento escolar do candidato?  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

11- O que você conhece sobre o STC?  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

12- Há alguma informação que deseja acrescentar?  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

Reconheço que todas as informações prestadas ao STC são parte do processo de matrícula e tornam-se propriedade permanente do 

mesmo.  

Por ser verdade, responsabilizo-me, para todos os efeitos, pela veracidade destas informações.  

  

Data: ____/____/____     

Local:________________________________________________________________  

  

 

____________________________________________________  

Assinatura do Responsável   



 

  

Nome do 

Candidato:______________________________________________________________________  
  

LEIA CUIDADOSAMENTE:  

• O líder deverá responder esta carta, assinar, lacrar em envelope e só então devolver ao candidato para que seja enviado junto aos 

formulários e documentos para inscrição 2018.  

• É de extrema importância que as informações contidas neste formulário não sejam de conhecimento do candidato, ficando somente em 

poder da escola e de sua liderança.  

Prezado Pastor e Líder  

 O STC solicita o preenchimento deste questionário com a finalidade de tomar conhecimento do testemunho pessoal apresentado pelo 

candidato, por ser o mesmo membro de sua igreja e/ou seu liderado imediato. Todas as informações fornecidas serão úteis durante o 

nosso treinamento que visa contribuir na formação do caráter cristão dos futuros obreiros.  

  Desde já agradecemos a confiança em nós depositada. No amor de Cristo,  

Diretoria do STC 

Preencha os campos abaixo com informações a seu respeito:  

Nome:_________________________________________________________________________________________  

Função:__________________________________ Telefone para contato: (   ) _______________ / ______________  

E-mail:________________________________________________________________________________________ 

Nome da igreja:_________________________________________________________________________________ 

1- Descreva como conheceu o candidato. Fale da conversão dele e do batismo caso sejam do seu conhecimento.  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Preencher os quadros abaixo com notas 1 a 5 para os itens em relação ao candidato, sendo 5 a maior e 1 a menor 

nota.  

Liderança            Desejo de buscar ao Senhor   Aprendizagem  

Habilidade de trabalhar com pessoas  Leitura da bíblia     Adaptação  

Disposição para testemunhar da fé Iniciativa        Disposição  

Suportar situação difícil    Responsabilidade     Estabilidade emocional  

Facilidade em fazer amigos     Preocupação com os outros   Companheirismo  

Obediência             Saúde (Física e Mental)   Pontualidade  

2- O candidato desempenha algum ministério na igreja? Qual?  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3- Existe algo que saiba a ponto de desabonar o candidato em sua conduta dentro ou fora da igreja?  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

4- O candidato tem facilidade para se abrir, confessar pecado e/ou pedir perdão?  
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____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

5- O candidato já foi acompanhado ou discipulado?  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

6- Sobre seu caráter e testemunho cristão, pode-se dizer que:  

É excelente, se destaca como um exemplo a ser seguido  

É estável, e não existe nada que o desabone  

É instável, vive entre altos e baixos  

Tem muitos problemas de caráter e precisa ser acompanhado  

7- Relate-nos uma situação que exemplifique a alternativa assinalada na questão acima.  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

8- Como você descreve o temperamento do candidato:  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

9- Você acredita que o candidato é realmente um vocacionado para o ministério? Por que?  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

10- Qual ministério ele poderia desenvolver na igreja após ser treinado no STC?  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

11- O que você conhece sobre o STC?  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

12- Há alguma informação que deseja acrescentar?  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

  

Reconheço que todas as informações prestadas ao STC são parte do processo de matrícula e tornam-se propriedade permanente do 

mesmo.  

  Por ser verdade, responsabilizo-me, para todos os efeitos, pela veracidade destas informações.  

  

Data: ____/____/____     

Local:________________________________________________________________  

  

______________________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo  


