
  

 
AO CANDIDATO
Por favor, preencha a seção abaixo e depois dê o formulário ao pastor ou a um líder espiritual que seja autoridade na sua vida.  Esta 
avaliação é confidencial e não poderá ser mostrada a você.  Deverá ser enviada a nós para o endereço que aparece no fim do 
formulário. 

À PESSOA QUE PREENCHERÁ O FORMULÁRIO
Conforme mencionado pelo candidato, ele irá participar de um dos nossos programas em Jovens Com Uma Missão em Monte das 
Agúias Almirante Tamandáre, Brasil.  JOCUM é uma organização evangélica missionária, internacional e interdenominacional.  
Considerações sérias deverão ser dadas em seus comentários, nós apreciaremos imensamente sua atenção respondendo completamente 
este formulário.  Toda avaliação será mantida em silêncio rigoroso e não será mostrada ao candidato.  Sua resposta rápida é muito 
importante.  Obrigado pela assistência. 

              Referência 
            Confidencial

Nome do Solicitante _________________________________________________  Telefone (____) ______________________
Endereço _______________________________________________________  Cidade ________________________________
Estado _________________  CEP ___________ País _____________  Candidato a:_________________________________

                                1.    Motivação ____ 17.  Iniciativa ____
                                2.    Vida Devocional ____ 18.  Diligência ____
                                3.    Freqüência na igreja ____ 19.  Criatividade ____
                                4.    Auto Estima ____ 20.  Flexibilidade ____
                                5.    Estabilidade Emocional ____ 21.  Companheirismo ____
                                6.    Reação diante dos problemas ____ 22.  Segue bem instruções____
                                7.    Reação sob pressão ____ 23.  Disposição para aprender ____
                                8.    Fidelidade ____ 24.  Amabilidade ____
                                9.    Responsabilidade Financeira ____ 25.  Preocupação com outros ____
                                10.  Honestidade ____ 26.  Expressa os sentimentos ____
                                11.  Franqueza ____ 27.  Comunicação ____
                                12.  Conduta Moral ____ 28.  Domínio próprio ____
                                13.  Atitudes Positivas ____ 29.  Submissão ____
                                14.  Espírito de gratidão ____ 30.  Aparência pessoal ____
                                15.  Entusiasmo ____ 31.  Saúde ____
                                16.  Juízo e Bom Senso ____           Explicação ________________
                        _____________________________________________________
                        _____________________________________________________

Seção A: Por favor, avaliar as seguintes áreas, dando nota 
para item   4 – para ÓTIMO,  3 – para BOM,  2 – para REGULAR,  1 -  para RUIM  (Se 
assinalar 1,  por favor explique porquê)

Qual é seu relacionamento com o candidato?   o  Pastor    o  Líder da base   o Lider da Escola  
O quanto você conhece o candidato?   o  Muito bem   o  Bem   o  Razoável 
Há quanto tempo você conhece o solicitante?   _____ Anos  _____  Meses

             

                              1.    Solitário ____
                              2.    Preocupado/ansioso _____ 
                              3.    Fermenta problemas _____
                              4.    Falta de perdão _____
                              5.    Crítica _____
                              6.    Rebeldia ____

Seção B:  Avaliar as Seguintes Dificuldades 
  4 - Nunca,  3 - Raramente,  2 - Às vezes,  1 – Freqüentemente



             Por favor enviar para:   
JOCUM Escola Ministerial da Familia   *    C.P. 103   *    Almirante Tamandáre, PR    *    83501-970    *    Brasil

             E-mail: emfaguias@gmail.com  *    Telefone: 55 (31) 3444-0912  *  Website:  www.jocumaguias.org

1.   Comente sobre o crescimento espiritual do solicitante:________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________

2. A qualidade e extensão do serviço dele(a) dentro da igreja: ___________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________

3.  Qual a habilidade de servir em equipe? ___________________________________________________________    
 _____________________________________________________________________________________________   
 ______________________________________________________________________________________________

4.   Qual a habilidade dele(a) de tratar com conflitos em relacionamentos ___________________________________   
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________

5.   O solicitante tem sido fonte de união ou desunião na igreja? __________________________________________   
_____________________________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________________________

6.   Qual é a sua reação sobre o interesse do candidato trabalhar em nosso ministério: 
      o  CONFIANTE   o  OTIMISTA   o  DESCONFIANTE   o  CONTRA

7.   Sua igreja;/base tem compromisso financeiro com o solicitante?  o Sim  o Não   Comente a respeito  ________ 
_____________________________________________________________________________________________   

8.   Quais são os pontos fortes do solicitante?_________________________________________________________    
 _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

9.   Quais são os pontos fracos do solicitante?_________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________________________________

10.  Quais os dons que você reconhece nele? _________________________________________________________    
 ______________________________________________________________________________________________

11. A qual área do ministério você recomendaria o solicitante?___________________________________________    
 _____________________________________________________________________________________________

12. Comente brevemente sobre a família do mesmo_____________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________

13.  Você recomendaria este candidato a ser aceito em JOCUM?  o  Sim  o  Sim, mas com algumas reservas  o Não 
Porque?  _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

14. Outras observações?___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Seção C: Responda com Palavras Breves

        Assintura ______________________________________________________________________________________  
  Nome Completo (Por favor LETRA LEGÍVEL) _______________________________________________________          
  Data ______________________________    Telefone (____) _____________________________________________
  Endereço ________________________________________________________ Cidade  ______________________ 
  Estado __________________________________ CEP _____________________ País _______________________
  E- mail ___________________________________________________

Seção D:  Informações Pessoais
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