Prezados pastores, pastoras e MDs
8ª Região Eclesiástica
Saúde, Graça e paz,
Por meio desta carta, disponibilizamos as orientações para as inscrições do POV 2020, a partir do nosso site
institucional inscricoespov.com.br e do site regional 8re.metodista.org.br. O objetivo é sempre melhorar o
acesso aos serviços, na tentativa de possibilitar o ingresso de irmãos e irmãs de nossas igrejas locais, nas
seguintes condições:
1. A data limite das inscrições para o POV 2020 será dia 04 de março de 2020;
2. O valor da inscrição, por aluno/as é de R$ 1.600,00 (a mesma quantia orçada para o POV 2019),
incluindo hospedagem e alimentação.
3. O transporte é responsabilidade dos/as candidatos/as;
4. As inscrições serão feitas pelo site, acessando o banner principal. Esta será a única forma de inscrição;
5. Quanto à forma de pagamento, serão ofertadas as seguintes possibilidades:
a. Pagamento do programa na data do primeiro encontro, 13 a 15 de março de 2020, em até 6x
no cheque pré-datado;
b. Pagamento do programa na data do primeiro encontro, 13 a 15 de março de 2020, em até 6x
no cartão de crédito;
c. Pagamento à vista no cheque ou cartão de crédito, na data do primeiro encontro, 13 a 15 de
março de 2020.
6. Na impossibilidade do/a candidato/a arcar com o pagamento nas condições acima apresentadas, o/
mesmo/a deve apresentar no primeiro encontro uma carta-compromisso do pagamento integral do
curso (encontro por encontro, no valor de R$ 400,00), ainda que venha a desistir de concluí-lo. Em
anexo à carta-compromisso, deve ser apresentada Declaração da Clam informando que na ausência
do/a candidato/a, a CLAM assume o pagamento do programa.
O edital do POV 2020, que inclui a lista de documentos a serem apresentados no primeiro encontro, 13 a 15
de março, está no site inscriçõespov.com.br e pode ser baixado.
Contando com as orações, compreensão e parceria do ministério pastoral da nossa Região,
Em Cristo,
Rev. Afranio Gonçalves Castro
Diretor
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