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O Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper anuncia oficialmente por meio deste edital a abertura do processo seletivo para ingresso em 2021. As informações encontradas abaixo visam auxiliar o
candidato na escolha do Programa de Revitalização e Multiplicação de
Igrejas.
O Programa de Revitalização e Multiplicação de Igrejas (RMI) conectado com outras ações da Igreja de Cristo ao redor do mundo, faz parte
do Movimento Missionário e tem por objetivo auxiliar pastores e líderes
na reflexão sobre as enfermidades ministeriais que podem estagnar, reduzir e levar Igrejas, Congregações e Campos Missionários à estagnação e até a morte. Por outro lado, conduz seus líderes numa reflexão
sistêmica, estratégica e integral sobre as dificuldades ou enfermidades
ministeriais que retiram da liderança o ânimo, o vigor e o uso dinâmico
dos dons espirituais e das disciplinas espirituais que conduzem a um
ministério frutífero segundo as Escrituras. Desde 2011, o CPAJ já treinou mais de 400 pastores no Brasil e busca caminhar com seus parceiros
locais, nacionais e globais neste processo de RMI.

Os cursos do CPAJ existem para
a consolidação na formação de
ministros, pastores e líderes cristãos no âmbito da Igreja de Jesus
Cristo. Nosso principal alvo é
sermos encontrados aprovados
pelo Senhor da Igreja. Diante
deste entendimento a Igreja Presbiteriana do Brasil entende que
seus cursos teológicos tem natureza livre e não devem ser submetidos à avaliação do
MEC/CAPES. Os títulos concedidos são dados aos alunos sob a
autoridade da Junta de Educação
Teológica da Igreja Presbiteriana
do Brasil, e não têm reconhecimento do MEC/CAPES.

1. RMI – Processo Seletivo
Antes de efetuar sua inscrição, atente para dois pontos importantes: Invista um tempo lendo as descrições do curso
do seu interesse no site oficial do Andrew Jumper sobre cursos (https://cpaj.mackenzie.br/programas-cursos/especializacao-rmi/) e informações acadêmicas (http://cpaj.mackenzie.br/informacoes-academicas). Se preferir,
agende um horário para uma entrevista por telefone com o coordenador do programa do seu interesse e tire suas
dúvidas. As entrevistas duram no máximo 10 minutos e podem ser agendadas, a partir da publicação do edital, de
segunda a sexta no horário comercial (08:00 – 12:00; 14:00 – 18:00) pelo telefone (11) 2114-8644.

2. NÚMERO DE VAGAS
O número de vagas oferecidas pelo Andrew Jumper varia a cada ano. Para o ano de 2021 serão oferecidas 40 vagas
para o Programa do RMI.

3. CUSTO
Inscrição no processo seletivo: R$ 109,00.
Matrícula no programa (para os aprovados): R$ 211,00.
Pastores da IPB também pagam a inscrição no processo seletivo e matrícula.

4. INSCRIÇÃO
4.1. Período de Inscrição: ver cronograma na página inicial.
4.2. Formulário de inscrição online. O preenchimento deste formulário requer preparação prévia. Antes de iniciar
o preenchimento, digitalize e salve os documentos exigidos pelo programa de seu interesse e em formato PDF (se
você não sabe como fazer isso, peça ajuda a alguém). Somente a foto do candidato deve ser salva em formato JPG,
JEPG ou PNG. Quando você iniciar o preenchimento, o formulário online irá informar o local onde cada um desses
arquivos deve ser anexado
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5. LISTA DE DOCUMENTOS
RMI - Revitalização e Multiplicação de Igrejas
Itens
FOTO

Detalhes
Digitalizada
Formato 3x4
Formato do arquivo (JPG, JPEG ou PNG).
RG* ou CNH
Frente e verso
Cópia digitalizada (PDF) em um só arquivo.
CPF
Dispensável se o número já consta na CNH ou RG.
Cópia digitalizada (PDF) em um só arquivo.
DIPLOMA
Diploma de curso superior (bacharelado ou licenciatura curta). Diplomas em teologia obtidos em seminários não precisam ser necessariamente reconhecidos pelo MEC. Estes serão recebidos mediante análise do histórico.
Cópia digitalizada (PDF), só frente.
HISTÓRICO
Frente e verso (quando houver).
Cópia digitalizada (PDF) em um só arquivo.
2 CARTAS DE RECOMENDAÇÕES
Devem ser emitidas por autoridades eclesiásticas, comprovando o
engajamento ministerial do candidato.
Usar o modelo padrão disponível no site do processo seletivo 2021.
Deve ser redigida pelo próprio candidato, contendo: sua declaração
FILOSOFIA MINISTERIAL
de fé, habilidades ministeriais e estratégias afins ao seu ministério.
Usar o modelo padrão disponível no site do processo seletivo 2021.
* Estrangeiros residentes devem apresentar RNE. Estrangeiros não residentes devem apresentar passaporte.

6. Pagamento da inscrição
O pagamento da inscrição no processo seletivo é feito por meio de boleto bancário que será enviado automaticamente para o seu e-mail, quando o preenchimento do formulário de inscrição for finalizado. Atenção: a) a data
limite para o pagamento da inscrição aparecerá no boleto. O Mackenzie não altera a data de vencimento. Caso o
candidato não efetue o pagamento até a data limite, a inscrição será cancelada. b) pastores da IPB devem pagar a
inscrição no processo seletivo.

7. Análise de documentos
Após o preenchimento do formulário e pagamento da inscrição, a equipe do processo seletivo irá analisar os documentos que foram anexados ao formulário e decidir se o candidato poderá ou não prosseguir para a próxima
etapa. Um comitê gestor do processo seletivo analisará os documentos enviados pelos candidatos e poderá recusar
ou solicitar substituição/verificação adicional. Todas as pendências relacionadas a documentação (exceto aos candidatos do RMI) devem ser concluídas até o dia 5 de janeiro de 2021. Pendências que não puderem ser resolvidas
até essa data desclassificarão o candidato no processo seletivo.

8. Resultado final
O resultado final do processo seletivo (aprovados e reprovados) será comunicado individualmente aos candidatos.
8.1 Data do Resultado: 29/01/2021 para o programa RMI.
8.2. Próximo processo seletivo
Os candidatos não aprovados, que pretendem prestar o próximo processo seletivo, podem cursar até duas disciplinas na condição de aluno especial e aproveitá-las em seu programa. Há regras específicas sobre o aproveitamento
de disciplinas e todo inscrito na condição de aluno especial paga os módulos de disciplina mesmo sendo pastor da
IPB na vida eclesiástica ativa.
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9. Matrícula
O processo seletivo se encerra com o pagamento da matrícula. TODOS os candidatos aprovados (incluindo os
pastores da IPB) devem pagar a matrícula. Os candidatos que não efetuarem o pagamento até a data indicada no
boleto serão automaticamente desligados do processo seletivo, não podendo utilizar sua aprovação para ingressar
em período posterior.
9.1. Pagamento da matrícula. Após o recebimento da comunicação de aprovação, o candidato receberá um
e-mail com informações (boleto bancário) para o pagamento da matrícula. Os candidatos aprovados deverão efetuar o pagamento da matrícula até a data indicada no boleto.
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