CENTRO METODISTA DE
ESTUDOS
EDITAL PARA O POV (PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL) 2019
Brasília, novembro de 2019.
Estimados/as
Candidatos/as
Pastores e pastoras da 8ª RE
Graça e paz!
Comunico-lhes que já estão abertas as inscrições para o Programa de Orientação Vocacional – POV 2019.
Este programa é regulamentado pelo Colégio Episcopal e se destina a orientar os/as leigos/as que se
candidatam aos Cursos de Teologia e que aspiram, ao final de sua formação acadêmica, ingressar no
ministério pastoral da Igreja Metodista.
O POV tem a duração de um ano e é organizado em quatro encontros (8-10/março; 23-25/maio; 1618/agosto; 05-07/outubro), conforme a grade proposta, com a participação do/a candidato/a, sua igreja
local, do Centro Metodista de Estudos, da Comissão Ministerial Regional e da Coream. Cada integrante tem
sua tarefa no contexto desse programa.
As aulas presenciais ocorrerão nas dependências da IMEAN (Igreja Metodista da Asa Norte, 906, Brasília,
DF).
Requisitos:
O ingresso no Programa exige que o/a candidato/a seja membro da Igreja Metodista nos últimos três anos,
participando ativamente da vida da igreja local e que tenha o Ensino Médio completo.
As inscrições deverão ser feitas, exclusivamente pelo site, e estarão abertas até o dia 18/02/2019.
Materiais a serem enviados, via Correios (endereço na nota de rodapé):
 RG (cópia simples)
 Histórico Escolar do Ensino Médio (cópia simples).
 Certificado de Conclusão (ou declaração provisória) do Ensino Médio (cópia simples).
 Recomendação da Coordenação Local de Ação Missionária – CLAM (download no site).
Fraternalmente,

Rev. Otávio Júlio Torres
Diretor
Obs.: Os/As membros leigos/as que ingressarem nos estudos teológicos sem participarem previamente do
Programa de Orientação Vocacional, não poderão fazê-lo durante o período de formação teológica, podendo
realizar somente após seu término.
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