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São Paulo, abril de 2018. 
 

Orientação para 
Inscrição no Cadastro de Bacharéis em Teologia 

 
relação de providências e documentos 

 
Prezados senhores e senhoras 
Graça e paz! 
 
Conforme decisão do 38º Concílio Regional, decisões da Comissão Regional de Justiça através da 
Decisão Nº 02/2018 e da COREAM em reunião acontecida no dia 17/04/2018, o Cadastro de 
Bacharéis em Teologia volta a ser aberto. Com o propósito de agilizar e de orientar-vos passamos 
as instruções a seguir. 
 

1) O Regimento do Cadastro de Bacharéis, aprovado pela COREAM, está disponibilizado no 
site da Região. O candidato e a candidata devem fazer leitura atenta e guardá-lo para 
posterior consulta. É importante ressaltar que neste ano, os prazos serão diferentes dos lá 
constantes, ante a alteração canônica do processo de nomeações pastorais, constante do 
artigo 130 inciso VII dos Cânones 2017 e decisão da COREAM, conforme extrato de ata em 
anexo. 

 

2) Como já dito, em decorrência do artigo canônico citado que fixa o prazo de nomeação 
pastoral até o mês de novembro de 2018, ordenamento posterior à edição do Regimento 
do Cadastro de Bacharéis em Teologia, os prazos para este processo são os constantes 
deste documento, sendo que, se o candidato e a candidata apresentarem fora do prazo 
aqui elencado, será considerado desclassificado e desclassificada. 

 
 

3) A Etapa Um: o prazo para apresentação de documentos se dará do dia 18 de abril até o dia 
17 de maio de 2018. 

 

4) A Etapa Dois: o prazo para apresentação de documentos se dará do dia 18 de maio até o 
dia 17 de junho de 2018. 

 
5) O prazo final para conclusão e divulgação dos resultados será no dia 18 de setembro de 

2018. 
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6) Os Documentos para inscrição - item 4, avaliação - item 5, com exceção do Projeto 
Pastoral (item 5, IV e V) e outros (item 6) deverão ser entregues na Sede Regional 
pessoalmente para a Secretaria Episcopal – agendar entrega (11 5904 6060), que emitirá 
um protocolo se a documentação estiver completa. 

 

Observação: o endereço da Sede Regional encontra-se no rodapé deste documento. 
 

7) Conforme Regimento do Cadastro de Bacharéis os documentos para inscrição são: 

A. Carta de Solicitação de Ingresso no Cadastro de Bacharéis (conforme artigos 3º e 9º, 
parágrafo 3º), modelo anexo (1). 

 
B. Documentação Pessoal (conforme artigo 3º, parágrafo 1º) 

a. Cópia autenticada do RG; 
b. Cópia autenticada do CPF; 
c. Cópia autenticada do Título de Eleitor 
d. Cópia autenticada do comprovante da última votação; 
e. Cópia autenticada da Certidão de Casamento (se for o caso); 
f. Cópia autenticada de Certidão de Nascimento dos filhos (se for o caso); 
g. Cópia autenticada da Carteira de Reservista (para homem); 
h. Cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Curso Superior de Teologia 

(Bacharel); 
i. Atestado de Saúde; 
j. Uma foto 3x4 recente. 
 
Observações: 
Autenticação – o texto aprovado pela COREAM baseia-se em regulamentação do 
Colégio Episcopal que cita documentos autenticados, a CMR aceitará cópia simples 
dos documentos relacionados nas letras ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘f’ e ‘g’; a cópia simples do 
certificado de conclusão do curso superior de teologia deve ser apresentada junto 
com o documento original, e a CMR ou o/a funcionário/a da Sede Regional faz a 
autenticação. 
Certificado de Conclusão de Curso Superior em Teologia – os formandos e as 
formandas deverão apresentar declaração de conclusão enquanto o certificado é 
preparado pela universidade. Os e as bacharéis formados e formadas em instituição 
não vinculada à CONET deverão apresentar o certificado de conclusão do programa 
de complementação oferecido pela Faculdade de Teologia da Igreja Metodista 
(FATEO). 
Foto – escrever seu nome no verso da foto. 

       B.  Documentação de comprovação de Idoneidade 
a) Atestado de Antecedentes Criminais (obter em delegacia de polícia) 
b) SPC, SERASA  
Observação: o SPC e o SERASA emitem relatório somente das pessoas que estão com 
pendências financeiras. Quem estiver em dia com o sistema financeiro, para 
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comprovar sua idoneidade deve apresentar declaração pessoal afirmando não haver 
contra si registros no SERASA e SPC, assinada e reconhecida firma. 
 

8) Atendendo o artigo 9º, parágrafo 2º, os documentos para avaliação e classificação são: 

I. Carta de Recomendação do Concílio Local de Origem com a descrição da identificação de 
frutos reconhecidos e comprovados no ministério do/a candidato/a. (conforme art. 3º, 
inciso II, item 4, alínea b do regimento)   

II. Relatório de Atividades Ministeriais e Pastorais produzido pela igreja local onde está 
atuando (conforme art. 3º, inciso II, item 4, alínea a do regimento do Cadastro de 
Bacharéis em Teologia). 

III. Relatório acadêmico do candidato e candidata recomendado e recomendada pela 
Terceira Região Eclesiástica produzido pela instituição teológica da Igreja Metodista, com 
parecer do Assessor Episcopal junto aos alunos e às alunas da FaTeo. 

IV. Projeto Pastoral – os itens do projeto, a data da entrevista e defesa oral do projeto, serão 
divulgados posteriormente pela Banca Examinadora a ser designada pela COREAM. 

V. Comparecer à entrevista para apresentar seu Projeto Pastoral para a banca examinadora.  
 

9) Solicita-se aos candidatos e às candidatas ao Cadastro de Bacharéis no ato da inscrição a: 

• Cópia do Livro de Rol de Membros de sua igreja de origem, das duas páginas em que 
está registrado seu nome, como comprovante do tempo de membro na Igreja 
Metodista. Para metodistas que ao longo de sua vida mudaram de igreja solicita-se as 
cópias dos demais róis por onde passou. 

 
 
Fraternalmente em Cristo, 

 
Bispo José Carlos Peres 
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ANEXO 1 
MODELO DE SOLICITAÇÃO PESSOAL 

 
 
Local, data. 
 
Ao Revmo. José Carlos Peres 
 
REf.: Solicitação de Ingresso no Cadastro de Bacharéis 
 
Eu, ________________________________ , conforme documentação anexa solicito o ingresso 
no Cadastro de Bacharéis. 
Declaro estar ciente da regulamentação, conforme Regimento do Cadastro de Bacharéis, e em 
acordo com o regime de nomeações da 3ª Região. 
Declaro concordar com o regime de nomeações da Igreja Metodista na 3ª Região. 
Declaro que: 

• Aceito a nomeação do Bispo Presidente da 3ª Região, 

• Aceito a itinerância pastoral; 

• Aceito o tempo de dedicação oferecido na vaga (integral ou parcial); 

• Aceito a condição da vaga (titular ou ajudante); 

• Aceito a situação geográfica da vaga: 
o região metropolitana, ou 
o interior (urbano e rural), ou 
o região litorânea. 

• Aceito as condições econômicas da nomeação (com ônus ou sem ônus); 

• Aceito o Regulamento do Regime de Nomeações Pastorais do Colégio Episcopal em relação à 
continuidade dos estudos;  

• Aceito outras condições que se apresentarem em razão do perfil das vagas disponíveis. 
 

Reafirmo, conforme fiz quando recebido como membro da Igreja Metodista, que 
• Aceito os usos e costumes da Igreja Metodista; e 

• Aceito as doutrinas da Igreja Metodista. 

 
 
_____________________ 
Nome do candidato ou candidata 
(documento válido somente com assinatura) 
 


