EXTREMO - FICHA DE INSCRIÇÃO
O objetivo deste formulário é para conhecê-lo melhor, portanto, pedimos que, ao preenchê-lo, faça-o
com o máximo de sinceridade, não esquecendo de incluir informações que sejam úteis à liderança da
Escola, e para sua segurança.
Sugerimos que você o leia até o final, antes de preenchê-lo. Não se esqueça de também preencher
com o seu nome e envia-lo por e-mail.

Você deve enviar para o e-mail luzparaospovosjocum@gmail.com
Nome Completo:
Idade:
data de Nascimento:
Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
Nacionalidade:
Nº Identidade:
CPF:
E-mail:
Telefone:
Endereço completo:

Estado Civil:

__________________________________________________________________________

SUA VIDA, SUA HISTÓRIA
VOCÊ
1 - Compartilhe conosco sua história, deixando-nos conhecer momentos marcantes, sua
conversão, seus erros e acertos, consequências de suas escolhas e tudo aquilo que você
achar importante para nossa caminhada (seja o mais honesto possível, por favor).

2 - Observe a tabela abaixo e faça uma auto-avaliação com sinceridade:
Excelente

Ótimo

Bom

Médio

Inferior

Receber correção
Autoconfiança
Tomadas de decisões
Preocupação com
outros
Habilidade em seguir
Liderança
Habilidade para servir
Trabalho em equipe
Estabilidade emocional
Habilidade em
comunicação
Saúde
Pontualidade
Aparência pessoal
Responsabilidade
Financeira

Comente:

3 - Circule ou grife as palavras que melhor descrevam sua personalidade:
Comunicativo, calmo, ativo, alegre, auto-confiante, melancólico, extrovertido, criativo,
paciente, incrédulo, submisso, calado, fiel, sensível, tímido, instável, servo, amável,
pensativo, leal, crítico, bem humorado, agressivo, companheiro, independente, domínio
próprio, bom mordomo, manso, inseguro, franco, desconfiado, impulsivo, de iniciativa, ávido.
4 - Comente sobre a qualidade do seu relacionamento com:
a) Deus;
b) família;
c) liderança,
e) amigos;
e) sexo oposto;
f) pessoas de culturas diferente

CAMINHADA COM DEUS E IGREJA
1) Quanto tempo você tem de convertido?
2) Qual é a sua igreja no momento?
Nome da Igreja:
Endereço
Bairro:
CEP:
Telefone:
Email:

Cidade:

Nome do Pastor de sua igreja:
Fone Pastoral:

Fax:

Estado:

