INSCRIÇÃO PARA OBREIRO
Depois de preenchida, envie para o seguinte e-mail: kingskids@jocumpoa.com.br Traga esta ficha impressa, caso você seja aceito
para a nossa campanha, juntamente com o número e a data do depósito da inscrição.
Dados Pessoais
Nome: __________________________________________________________________________ Data de Nasc.: ___/___/____
Endereço: ________________________________________________________ Bairro: _________________________________
Cidade: ________________________________ Estado: ____ CEP: _________________ Fone: (____) ______________________
E-mail: ___________________________________________ Profissão: _____________________ Estado Civil: _______________
Qual sua igreja? ___________________________________________________________________________________________
Nome do Pastor: _________________________________________________________ Fone: (____) ______________________
Filhos / Acompanhantes
Nome: ___________________________________________ Sexo: _______________ Idade: _______
Nome: ___________________________________________ Sexo: _______________ Idade: _______
Nome: ___________________________________________ Sexo: _______________ Idade: _______
Em caso de emergência notificar à:
Nome: __________________________________________________________________ Fone: (____) _____________________
Nome: __________________________________________________________________ Fone: (____) _____________________
Nome: __________________________________________________________________ Fone: (____) _____________________
Físico / Emocional
Você tem algum problema de saúde? Qual? _____________________________________________________________________
Toma algum medicamento específico? Qual? ____________________________________________________________________
Qual a sua reação diante de uma situação em que precisássemos ficar sem tomar banho por um dia durante a campanha? _____
_________________________________________________________________________________________________________
Você se acha: ( ) Organizado ( ) Diligente ( ) Tem iniciativa ( ) Comunicativo ( ) Tímido ( ) Flexível
Relacionamento com Deus e com os outros
Fale um pouco sobre o seu relacionamento com Deus: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Com as pessoas: ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Com seus líderes: __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Fale um pouco do seu tempo devocional: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Compartilhe uma experiência que você teve com o Senhor Jesus a partir de Janeiro deste ano: ____________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Quando e como foi a sua conversão? __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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Orientação
Porque deseja participar desta campanha? _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Como Deus falou com você para participar da campanha? _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Você já se inscreveu em alguma campanha de King’s Kids e não foi aceito? ( ) Sim

( ) Não

Se sim, quando e qual? _____________________________________________________________________________________
Você já participou de King’s Kids? ___________ Quando e onde? ___________________________________________________
Qual foi a sua função? ______________________________________________________________________________________
Qual área você tem mais habilidade e gostaria de atuar? ( ) Louvor ( ) Guarda-roupa (cuidar dos uniformes) ( )
Administração
( ) Ensinos (estudos)

( ) Cozinha ( ) Som ( ) Coordenador de família ( ) Eletricidade ( ) Limpeza ( ) Reportagem

( ) Outras (especifique) _____________________________________________________________________________________
Você já fez ETED, oferecida pela JOCUM? ( ) Sim

( ) Não | Se sim, quando e onde? __________________________________

Fale sobre suas experiências no trabalho com crianças e adolescentes: _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Qual o seu envolvimento com a sua igreja? _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Cada obreiro é responsável por levantar o sustento necessário para custear os gastos referentes a sua participação na campanha.
Isto será para você: ( ) Um grande desafio
( ) Difícil
( ) Relativamente fácil
Você está disposto a submeter-se as regras de King’s Kids e apoiar os líderes, mesmo se precisar mudar o seu estilo de liderança?
Explique: _________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Qual a medida da sua camiseta? ( ) P

( )M

( )G

Tamanho de bermuda: ( ) P

( )G

( ) GG

( )M

( ) GG
( ) XG

( ) XG

( ) outro ____

( ) outro ____

Se preferir, coloque medidas mais detalhadas: ___________________________________________________________________
Termo de Compromisso
Estou preparado para dar o melhor de mim durante a campanha, fazer qualquer tipo de trabalho, mesmo aqueles que não gosto,
com coração de servo. Quero contribuir com a liderança. Sei que o horário será intenso e exigirá muito dos meus talentos e força.
Sendo assim, disponho-me a renunciar meu tempo livre, se necessário for.
__________________________________________
Nome
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_______________________________________________________
Local e Data

Apresentação Confidencial – Obreiro

Para ser preenchida pelo pastor ou líder

Obreiro
Nome do solicitante: _______________________________________________________________________________________
A pessoa acima deseja participar de uma campanha de King’s Kids em ____________________________. Para maior cuidado e
avaliação, solicitamos que você, como seu pastor ou líder, preencha esta apresentação confidencial. Favor enviar até o dia 31 de
Dezembro de 2013 para: kingskids@jocumpoa.com.br
Favor avaliar as seguintes aptidões do solicitante:
Ótimo
Crescimento espiritual
Reação sob pressão
Responsabilidade com dinheiro
Honestidade
Atitude positiva
Iniciativa
Diligência
Fidelidade
Flexibilidade
Companheirismo
Atitude de servo
Disposto para ser instruído
Domínio próprio
Organização

Bom

Regular

Ruim

Relacionamentos
Em poucas palavras descreva o relacionamento do solicitante com:
Liderança: ________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Adolescentes/Crianças: _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
O solicitante já abusou sexualmente alguma criança ou adolescente? ________________________________________________
Igreja
Como está a vida do solicitante na igreja? ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Ele frequenta a igreja: ( ) todo domingo

( ) Irregularmente

( ) Nunca

( ) Todas as atividades

Relate em poucas palavras sua visão do solicitante: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
O solicitante tem alguma dívida na ( ) Igreja
( ) Jocum
_______________________________________________

( ) Outro

Você acha que o solicitante tem condições de levantar os recursos necessários para este evento? __________________________
Se não, explique por favor: __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Você recomenda o solicitante para a campanha? ( ) Sim

( ) Não Se não, porque? ___________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Nome: ___________________________________________________________ Fone: __________________________________
____________________________________________________
Assinatura
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oooOooo _________________________________________
Posição de liderança

