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ESCOLA TÉLOS DE MISSÕES
EDITAL 01/2022

PROCESSO SELETIVO 2023

A Primeira Igreja Batista de Curitiba, através do Ministério de Evangelismo e

Missões, torna público o Processo Seletivo 01/2022 para a escolha de novos

alunos que irão compor a Escola Télos de Missões, nas modalidades:

1. Télos Integral
2. Télos Cristolândia

Da turma de 2023, dependendo da escolha do aluno em qual modalidade ele

optar por participar.

1. O Que é o Télos Integral e Télos Cristolândia

O Télos Integral e o Télos Cristolândia são programas de formação de

Missionários Voluntários, sem vínculo empregatício, e com duração aproximada de

um ano. Integram a formação acadêmica, o desenvolvimento do caráter cristão na

vida em comunidade e o trabalho missionário na prática, sob a orientação de

Missionários experientes. Estes pontos são desenvolvidos da seguinte forma:

a. A formação acadêmica acontece tanto em aulas presenciais, quanto EAD,

sendo certo que ocorrem através da plataforma de ensino A Jornada.
b. O desenvolvimento do caráter cristão ocorre por meio da vida em

comunidade, seja nos períodos de imersão, na chácara da PIB Curitiba, como



também na convivência nos campos missionários;

c. Na modalidade TÉLOS INTEGRAL: o aluno passa cerca de 8 (oito) campos

missionários localizados no Brasil e fora do país.

d. Na modalidade TÉLOS CRISTOLÂNDIA: o aluno passa cerca de 3 (três)

campos missionários  localizados no Brasil e fora do país.

Espera-se que com estas experiências teóricas e práticas que, o missionário

em formação desenvolva dons e habilidades e contribua para a expansão do Reino

de Deus nesta terra.

2. FASE 1 do processo seletivo: Pré Inscrição

As pré-inscrições ocorrerão de 15 de julho a 30 de setembro de 2022.
Dentro deste período, o candidato deverá acessar o site da PIB Curitiba:

www.escolatelos.com.br, e preencher os formulários solicitados: Formulários com

Dados Pessoais e Formulários com Recomendações.

2.1 DA AUSÊNCIA DE FORMULÁRIOS

Na ausência de qualquer formulário solicitado, bem como, qualquer outro

documento constante como obrigatório, automaticamente, o candidato será excluído

da próxima fase.

2.2  REQUISITOS PARA PRÉ-INSCRIÇÃO

a. Na modalidade TÉLOS INTEGRAL: Ter idade mínima de 18 anos

completos e máxima de 30 anos completos;

b. Na modalidade TÉLOS CRISTOLÂNDIA: Ter idade mínima de 18 anos

completos e máxima de 45 anos completos;

c. Ser batizado e membro de uma igreja evangélica por no mínimo 1 ano;



d. Preencher e enviar os formulários obrigatórios e solicitados, de

pré-inscrição e de recomendação de familiares e líderes espirituais.

2. 3 DO ENVIO DOS FORMULÁRIOS

A data limite para preenchimento dos formulários e envio dos documentos

solicitados será até o dia 19 de agosto de 2022. A partir desta data será feita a

análise das documentações apresentadas pelos candidatos inscritos.

3. FASE 2 do processo seletivo: Documentação para Inscrição

a. Preencher e enviar os formulários obrigatório solicitados;

b. RG;

c. CPF;

d. Comprovante de residência;

e. Título de eleitor;

f. Certidão de quitação eleitoral;

g. Cópia da reservista do exército;

h. Foto de perfil atual (3x4);

i. Currículo atualizado;

j. Cópia da CNH vigente;

k. Comprovante de pagamento da Taxa de inscrição no valor de

R$250,00 (duzentos e cinquenta reais);

l. Passaporte atualizado;

m. Carteira Internacional de Vacinação;

n. Comprovante das vacinas: gripe, COVID, doenças respiratórias

e Febre Amarela.

3. 2 Os documentos solicitados deverão ser anexados e enviados,



entre os dias 15 a 19 de agosto de 2022, através do respectivo formulário já

encaminhado no momento da comunicação.

3. 3 O pagamento da taxa de R$250,00 (cento e cinquenta reais)

refere-se às despesas com o processo seletivo, aplicação de testes

psicológicos e entrevistas, que serão necessárias no decorrer da Fase 3. O

pagamento desta taxa deve ser realizado até o dia 19 de agosto de 2022. O

candidato receberá um bônus: terá acesso integral ao Télos Workshop até

dezembro de 2022.

4. FASE 3 do processo seletivo: Entrevistas, Testes e Seleção Final

Os candidatos que cumprirem os requisitos da Fase 2, estarão aptos para a

fase 3.

Durante o período de entrevistas e testes, que será entre 22 de agosto a 25
de agosto de 2022, os candidatos selecionados passarão por entrevistas e testes

individuais ou em grupo, sendo estes com membros da equipe de Missões e

Psicólogos.

4.1  DA SELEÇÃO FINAL

Entre os dias 12 a 14 de setembro de 2022 a equipe Télos, juntamente com

a diretoria do Ministério de Missões, irá analisar os laudos entregues e tomar as

decisões finais; Desta forma, finalizando todas as etapas do processo seletivo de

novos alunos para a turma de 2023.

4.1.1 Os selecionados serão informados através do contato telefônico

pela Coordenação da Escola até 16 de setembro de 2022. É muito



importante que os dados de contato dos candidatos estejam atualizados com

a equipe Télos.

5. CANDIDATO APROVADO: Pagamento da Taxa de Participação Anual

O aluno selecionado para a Turma de 2023 do Télos Integral ou Télos

Cristolândia deverá realizar o pagamento da Taxa de Participação Anual de acordo

com a modalidade escolhida:

5.1 MODALIDADE TÉLOS INTEGRAL: no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

até a data de 30 de novembro de 2022. Membros da PIB de Curitiba há mais de 12

meses, terão direito a 10% (dez por cento) de desconto no valor total da taxa.

Formas de pagamento da taxa: à vista ou parcelado em até 10x no cartão de

crédito.No ato do pagamento, será fornecido uma declaração de pagamento. Não

serão aceitos pagamentos em boleto bancário ou cheque do candidato e/ou

terceiros.

5.1.1. O pagamento, pelo candidato aprovado na modalidade TÉLOS

INTEGRAL, da Taxa de Participação Anual se refere a

aproximadamente 40% do custo total anual por aluno dentro do programa.

Os demais 60% são de responsabilidade da instituição religiosa, a qual

prioriza o investimento na obra missionária e na expansão do reino.

5.2. MODALIDADE TÉLOS CRISTOLÂNDIA: no valor de R$ 3.000,00 (três mil

reais), até a data de 30 de novembro de 2022. Membros da PIB de Curitiba há mais

de 12 meses terão direito a 10% (dez por cento) de desconto no valor total da taxa.

Formas de pagamento da taxa: à vista ou parcelado em até 10x no cartão de

crédito. Não serão aceitos pagamentos em boleto bancário ou cheque do candidato

e/ou terceiros.

5.2.1. O pagamento, pelo candidato aprovado na modalidade TÉLOS

CRISTOLÂNDIA, da Taxa de Participação Anual, se refere a



aproximadamente 40% do custo total anual por aluno dentro do programa.

Os demais 60% são de responsabilidade da instituição religiosa, a qual

prioriza o investimento na obra missionária e na expansão do reino.

6. Responsabilidade do Aluno e Escola

Estar ciente que durante este 1 (um) ano de imersão, você precisará ter

compromisso e respeitar a liderança e coordenação da escola, bem como com os

líderes de área dos campos, e estar disposto a realizar todas as atividades

propostas por eles. A participação do aluno de maneira efetiva é fundamental para

uma boa formação na Escola Télos.

É de responsabilidade financeira do candidato aprovado:

● a compra de passagens aéreas ou rodoviárias para a ida aos campos

missionários;

● despesas com transfer até a base do campo que irá atuar;

● plano de saúde ou despesas com medicamentos e consultas;

● alimentação, hospedagem e transporte nos períodos de descanso/folga

conforme consta no calendário letivo do aluno;

● lista de materiais e equipamentos obrigatórios;

● itens de uso pessoal;

● livros obrigatórios.

É de responsabilidade da Escola Télos de Missões:

● gastos com alimentação e hospedagem em todos os campos missionários e

nas imersões conforme consta no calendário letivo;

● despesas com transporte dentro dos campos missionários;

● gastos com equipe base da escola que dará suporte aos alunos;

● acompanhamento pedagógico de todas as disciplinas e conteúdos

abordados;



● mentoreamento do aluno durante o ano;

● organização e formatura do aluno no final do projeto;

● acompanhamento espiritual e desenvolvimento do aluno;

7. Desistência ou desligamento do Programa

Caso o aluno, por quaisquer motivos, deseje sair voluntariamente do

programa, ou seja desligado, há critérios para o reembolso da taxa de participação:

a. Desistência ou desligamento até Fevereiro 2023 - reembolsaremos o valor de 60%;

b. Desistência ou desligamento até Março 2023 - reembolsaremos o valor de 40%;

c. Desistência ou desligamento até Abril 2023 - reembolsaremos o valor de 20%.

A partir de Maio de 2023, caso haja desistência ou desligamento, o aluno não

terá direito a reembolso da taxa de participação anual (como citada no item 5),

uma vez que a Escola Télos assume despesas administrativas e logísticas para a

implantação do projeto.

O aluno que optar por uma das modalidades do programa (Télos Integral ou

Télos Cristolândia) NÃO poderá alterar a modalidade escolhida após o

preenchimento do formulário de inscrição e início do processo seletivo.

8. Estudos iniciais

Os alunos aprovados no processo seletivo iniciarão ainda este ano o estudo

de matérias introdutórias que serão ministrados presencialmente na PIB Curitiba

com datas e salas a serem informadas previamente pela coordenação da escola. As

matérias serão:

● Primeiros passos com Jesus;



● Primeiros passos com a Igreja;

● Dons;

● Eu, um discipulador;

● Liderando uma célula saudável;

● Nós cremos;

● Autoridade espiritual e submissão.

Será informado ao aluno quais as datas destes encontros e qual material será

estudado. É imprescindível a presença do aluno nestas aulas.

Curitiba, 15 de julho de 2022.

Pr. Thiago Carvalho
Diretor do Ministério de Evangelismo e Missões
e Diretor da Escola Télos de Missões
PIB Curitiba/PR


