PASTOR
FORMULÁRIO CONFIDENCIAL DO PASTOR
PARA O CANDIDATO: Por favor, complete as informações abaixo e dê para a pessoa que for preencher as
referências. Esta e uma avaliação confidencial e não poderá ser mostrada para você.
Nome do Candidato (a) _____________________________________________ Fone (______)_______________
Endereço ___________________________________________ Bairro ___________________________________
Cidade ______________________________________________ Estado ________ CEP _____________________
Inscrição para o curso Fundamentos em Desenvolvimento Comunitário – FTS em Recife – Início: ____/____/____
PARA O PASTOR: O formulário depois de preenchido deve ser escaneado e enviado para nosso email:
treinamento@jocumrecife.org.br
O candidato acima se inscreveu para participar em uma das escolas de JOCUM. JOCUM foi fundada em 1960 e é uma
organização missionária cristã, internacional e interdenominacional. Daremos sérias considerações aos seus
comentários neste formulário e por isto, nós estaremos apreciando muito o seu cuidado e consciência ao preencher
o mesmo. Toda a avaliação não será mostrada ao candidato. Apreciaríamos muito se esta avaliação fosse enviada
em, no máximo, sete dias. Obrigado pela sua cooperação.

Que tipo de relacionamento você tem com o candidato? _______________________________________________
Como você conhece o candidato?

Muito Bem

Bem

Casualmente

Por quanto tempo você conhece o candidato: _______ Anos ______ Meses
Em quais situações você tem observado o candidato?
no trabalho

em casa

nas atividades da igreja

na escola

atividades sociais

Por favor, observe os itens abaixo o comente se for necessário:
Excelente

Ótimo

Bom

Médio

Inferior

Aceita correção
Autoconfiança
Tomadas de decisões
Atitude social
Preocupação com outros
Habilidade em seguir
Liderança
Habilidade para servir
Estabilidade emocional
Habilidade em comunicação
Saúde
Aparência pessoal
Habilidade mental
Diligência
Confiança
Flexibilidade
Disposição
Pontualidade
Trabalho em equipe
Caráter Cristão
Resp. financeira

Rápida compreensão
Bom trabalhador
Cumpre obrigações
Aberto para mudar
Alegre
Pontual
Trabalha bem com outros
Equilibrado
Honra obrigações

Média
Média
Média
Média
Média
Média
Média
Média
Média

Devagar
Falta de persistência
Negligencia obrigações
Inflexível
Passivo
Sempre atrasado
Atritos com frequência
Desequilibrado
Negligente

Comentários: ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

1. Como você melhor descreveria a experiência cristã do candidato?
Madura

Genuína e Crescente

Emotiva

Superficial

Comentários: _________________________________________________________________________________
2. Qual referência você daria ao serviço cristão do candidato?
Dedicado

Média

Casual

Comentários: _________________________________________________________________________________
3. O (a) candidato (a) demonstra alto padrão moral?

Sim

Não (Explique)

____________________________________________________________________________________________
4. O que você pensa a respeito da motivação do (a) candidato (a) em se inscrever para esta escola?
Serviço Cristão

Desejo de pregar o evangelho

Aventura

Receber ajuda para ministério

Viajar

Desejo de ajudar outros

Escape de alguma situação desagradável em casa
Outros (Especifique) __________________________________________________________________________
5. Por favor, comente sobre a história da família do candidato:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6. O que você consideraria os pontos fortes do candidato? (Incluindo habilidades especiais)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
7. Por favor, inclua qualquer outra informação importante (Médica, psicológica, envolvimento com álcool,
drogas, processo criminal, homossexualidade, práticas de ocultismo, etc.)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8. Se o candidato é casado e tem filhos, como você descreveria seu relacionamento com:
Esposa:

ótimo

bom

regular

deficiente

Crianças:

ótimo

bom

regular

deficiente

9. O que esta escola de JOCUM poderia fazer para ajudar no desenvolvimento pessoal e ministerial do
candidato? ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
10. Você recomendaria o candidato a ser aceito nesta escola de JOCUM?
Sim

Sim, mas com algumas reservas.

Não Explique _________________________________

____________________________________________________________________________________________
11. A sua congregação apoia o candidato se comprometendo a orar frequentemente pelo mesmo? _______

Nome (Em letra de forma) _____________________________________________________________________
Endereço ____________________________________________ Bairro _________________________________
Cidade __________________________ Estado ________________ Cep ______________ País _____________
Fone (____) __________________ E-mail ________________________________________ Data____/____/____
__________________________________________________
Assinatura

