
 
 
EDITAL DE SELEÇAO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTERIAL 
(CCM) 
 
Requisitos do processo seletivo do novo CCM. 
1) Para concorrer a uma das vagas oferecidas para o CCM, o candidato deve 

preencher os seguintes requisitos: 
a) Ter concluído o CBT (isso inclui a apresentação do Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC). 
b) Ser indicado novamente pelo seu Pastor ou Bispo. 
c) Apresentar uma redação sobre sua vocação e sua visão ministerial 

(mínimo de 2 laudas, fonte tamanho 12, espaçamento simples). 
d) Preencher o questionário de avaliação psicológica. 
e) Submeter-se a uma entrevista pessoal. 
 

Tanto a indicação, quanto os questionários e redação, devem ser 
encaminhados para o endereço sec@ibrmec.com.br. 
 
Vagas oferecidas: 15 
 
Prazos 
1) O prazo final para inscrição é 17 de janeiro de 2014.  
2) A inscrição só será aceita mediante a quitação dos itens (a), (b), (c) e (d) 

acima, restando apenas o agendamento do ítem (e), após o fechamento da 
turma. 

 
As aulas presenciais serão ministradas na ICNV Catedral, no período de 
segunda à tarde até sexta-feira de manhã. 
 
Avaliações 
1) As avaliações dos módulos serão compostas de: 

a) Leituras obrigatórias com resenha crítica. 
b) Relatórios de encontros mensais com o Pastor ou Bispo local. 
c) Provas no Moodle 

2) Além das avaliações acima, será exigido do aluno a leitura da Bíblia de 
capa a capa duas vezes durante os dois anos de curso. 

3) Será aplicada ainda uma prova de conhecimentos bíblicos, que poderá ser 
feita em qualquer momento do curso. Para ser considerado aprovado, o 
aluno deve obter a nota 80. Caso não a obtenha em sua primeira tentativa, 
poderá realizar novas tentativas, até que alcance a nota mínima de 
aprovação. 

4) O aluno deverá apresentar, ainda, um trabalho de conclusão de curso, que 
deverá ser entregue em até 180 dias após a conclusão da última semana 
de curso. 

5) Recomendamos fortemente que a televisão seja desligada durante o curso. 
 



 
Bibliografia dos módulos de agosto 
Os livros obrigatórios e recomendados serão informados durante o curso em 
fevereiro. 
 
Investimento 

1) Após ser notificado da aprovação da inscrição (alunos novos), a 
matrícula será efetivada mediante o pagamento de uma taxa de 
R$100,00 (cem reais). 

2) O valor de cada semana de curso será dividido em quatro parcelas 
de R$200,00 (duzentos reais), que deverão ser pagas via boleto 
bancário com vencimento no quinto dia útil de cada mês, a partir do 
primeiro mês de curso. 

3) Os custos de transporte, hospedagem e alimentação estarão por conta 
dos alunos, havendo a possibilidade de auxílio das famílias do 
Presbitério e dos lares dos membros da Catedral na recepção dos 
alunos vindos de fora da cidade. 

4) A aquisição dos livros obrigatórios e dos demais materiais necessários 
para o curso será de inteira responsabilidade dos alunos. 

 
Participação de Ouvintes 

1) Os membros ordenados do Presbitério Nacional e alunos já formados 
do IBRMEC pelo antigo CCM, interessados em cursar os módulos 
como ouvintes, deverão encaminhar sua solicitação para 
sec@ibrmec.com.br 

2) A participação nos módulos na condição de ouvinte será condicionada 
à inscrição no curso até uma semana antes do seu início mediante o 
pagamento de taxa única de R$100,00 (cem reais) por módulo. 

3) O número de vagas é de 15 ouvintes. 
 


