CENTRO METODISTA DE
ESTUDOS
EDITAL PARA O POV (PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL) 2020
Brasília, 19 de dezembro 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 2020.
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 será organizado em dois encontros presenciais e uma trilha de
aprendizagem oferecida por meio de tecnologias de informação e comunicação conforme o itinerário
curricular a ser divulgado posteriormente.
O primeiro encontro presencial do POV será realizado nos dias 13 a 15/março de 2020.
Este programa conta com a participação do/a candidato/a, sua igreja local, do Centro Metodista de Estudos,
da Comissão Ministerial Regional e da COREAM de forma que cada integrante tem sua responsabilidade no
contexto em tela.
Os encontros 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 04/03/2020.
Materiais a ser apresentados, impreterivelmente, no primeiro encontro:
●
●
●
●

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)
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● Memorial descritivo elaborado pelo candidato (recomenda-se que o memorial descritivo contenha no
mínimo os seguintes elementos: histórico de vida, narrativa da conversão, do trabalho na Igreja, os
motivos que fundamentam a vocação etc.)

Fraternalmente,

Rev. Afranio Gonçalves Castro
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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