
Entrevista para os candidatos à Escola de Missões de missões 

Esta entrevista é de caráter pessoal e confidencial do candidato ao ingresso na 
Escola de Missões do PAN e seu objetivo é de conhecer um pouco do perfil  
pessoal do candidato. A mesma será destruída se o candidato não alcançar seu 
ingresso na escola.

Pedimos que o candidato seja honesto em suas resposta para 
que seu curso não seja interrompido pela escola.

Despesas internas

a) O PAN está localizado no Estado do Rio Grande do Norte (Brasil), você 
tem condições de arcar com as passagens? _____________   Terrestre  
ou aérea?_________________________

b) Você tem condições de se manter com roupas, calçados, lençois, 
cobertores e objeto pessoais? ________________________________ 

c) Você tem condições de comprar livros e materiais didáticos que forem 
usados no curso?_____________________________________



Dados Pessoais

Nome completo:________________________________________________

 Endereço completo_______________________________________________

______________________________________________________________

Fone________________________ Celular ____________________________

Email___________________________Facebook_________________________

Data Nascimento:_______________________

Nacionalidade:____________________Naturalidade:___________________

Nome do Pai:________________________________________________

Nome da Mãe:____________________________________________________

Escolaridade:___________________Profissão:_________________________

Estado civil:  Solteiro(a) ___    Casado(a) ___    Viúvo(a) ___  Disvorciado(a)  ___  

Separado(a)  ____          Convive maritalmente  ___

Se é divorciado(a) qual o motivo?___________________________________

____________________________________________________________

Já era crente quando  divorciou?_____________Quanto tempo faz?_________

Se é separado(a) qual o motivo?______________________________________

________________________________________________________________



Já era crente quando separou?_____________Quanto tempo faz?___________

por que ainda não regularizou sua situação?_____________________________

________________________________________________________________

Seu cônjuge é crente?______Paga pensão para alguém?_____quem?

_______________________a quanto tempo?____________Quanto?

_______________

Quantas vêzes já casou?_______________Quantos filhos tem?_____________

Data da Conversão:____________________

Data do batismo nas águas:_____________Data do batismo no Espírito 

Santo:_________________

Igreja que pertence atualmente:____________________________________

A quanto tempo pertence a essa igreja?___________________

Nome do seu Pasto:_______________________________________________

Fução que exerce na igreja:__________________________________________

Localidade da igreja:_______________________________________________

Quantas vêzes já mudou de igreja?___________Quais os motivos?_____

________________________________________________________________



Quantas vêzes já se desviou?_______________Quais os motivos?__________

________________________________________________________________

Quantas vêzes ja foi disciplinado? __________Quais os motivos____________

________________________________________________________________

Tem problema de doenças físicas ou mentais? _________ Que doenças?______

Tem doenças contagiosas?______________Quais?______________________

________________________________________________________________

Tem atração por pessoas do mesmo sexo?_________Já teve relações 

homossexuais?_________Tem atração sexual por crianças?______________

Já foi violentado(a) sexualmente?________Se a resposta for SIM, faça um breve 

relato_______________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________



Já teve problemas com justiça ou polícia? Se a resposta for SIM, fale a respeito 

do problema______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Já teve envolvimentos com drogas, álcool ou outro tipo de vício?__________Se 

a resposta for SIM fale a respeito desse problema________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Tem temperamento forte?___________É vaidoso(o ?____________________

É submisso às suas lideranças?______________É preguiçoso?_____________

Conta mentiras?_________________ Gosta de fofocas?__________________

É tímido ou extrovertido?__________________________________________



Gosta de estar no meio de pessoas ou estar sozinho?_____________________

Gosta de trabalhos em equipe?_______________

Gosta de dormir muito ou o suficiente?________________________________

Fala palavrões quando esta zangado?__________________________________

Gosta de brigas ou agredir fisicamente as pessoas?_______________________

Ajuda em casa nos afazeres domésticos?_______________________________

Está sempre disposto a fazer qualquer trabalho ou só os selecionados?
_____________________________________________________

É pontual com horários?_____________Gosta de dar desculpas?___________

É responsável com seus compromissos?_____________

Gosta de ler livros? ___________lê todo dia a Bíblia?____________________

Gosta de estudar?____________Gosta de orar?____________________

Qual o tempo de oração que você tem por dia?_____________________ 

Gosta de ir à igreja? __________Qual o culto que você mais gosta?________

_______________________   Gosta de evangelizar?______

Quantas almas voce ganha por mês pra Cristo?____________________

Você critica seu Pastor?_____________  Critica  sua igreja?_________



Qual o seu sonho de vida?___________________________________________

Você estará disposto a respeitar rigorosamente o Regimento Interno do PAN e 
os Regulamentos da Escola de Missões?____________

Você estará disposto a respeitar e obedecer  a liderança do PAN e da Escola  
que fará cumprir com descência e ordem os Regimentos e regulamentos?
_______

Você estará disposto a tabalhar em qualquer tipo de serviço que for imposto 
pela supervisão e liderança do PAN ou da Escola?___________

Você estará disposto a zelar pelo bom funcionamento do PAN e da Escola de 
Missõoes?___________________

Fale com suas palavras os motivos que o levam querer fazer o curso de missões 
na Escola de Missões do Projeto Ação Nordeste e não em outro seminário?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________

Local e data__________________________________________________            

Assinatura ___________________________________________________

Obs: Coloque essa entrevista num envelope lacrado juntamente com os demais 
documentos e envie para a Escola de Missões para ser analizado pela diretoria.


