Edital – Processo Seletivo - 2017 2º semestre

CAMPUS EM SANTA LUZIA (GRANDE BH):

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LIDERANÇA MINISTERIAL COM ÊNFASES EM:
a) Louvor e Adoração – Período Integral (2 semestres) + 20 dias de Prática Ministerial
b) Missões – Período Integral (2 semestres) + 20 dias de Prática Ministerial
OBS: A Prática Ministerial será vivenciada durante o período do curso

1. INTRODUÇÃO
O Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono torna público o início do Processo Seletivo com o lançamento do
presente edital. Este documento informativo representa o conjunto de regras estabelecidas para o andamento do
processo que culmina na admissão daqueles que irão compor as turmas que iniciarão no segundo semestre de 2017.
Os formulários de inscrição, com preenchimento virtual, serão disponibilizados no site do CTMDT a partir do dia 13 de
Abril de 2017. O preenchimento dos diversos formulários deverá ser feito com exatidão. As inscrições estarão abertas
enquanto houver vagas disponíveis.

SITE OFICIAL DE INSCRIÇÕES
www.ctmdt.com.br
O processo acontece em duas etapas seletivas, sendo necessária aprovação em ambas para que o candidato seja
autorizado a efetuar sua matrícula. As vagas são limitadas.
Os critérios para aprovação nas duas etapas são subjetivos e a decisão da equipe avaliadora é definitiva. Não serão
aceitos pedidos de reavaliação. Os candidatos não concorrem entre si por critérios comparativos. Aqueles que por
qualquer motivo receberem um comunicado de “NÃO INDICAÇÃO” poderão inscrever-se novamente em um novo
processo seletivo, conforme premissas definidas pela instituição. Veja o detalhamento do processo seletivo a partir do
item 3: “Sua Inscrição Passo a Passo”.
O CTMDT estabelece um quórum mínimo de alunos matriculados para a abertura oficial de turmas. Caso a quantidade
mínima de alunos não seja atingida, os matriculados terão o ressarcimento do valor integral da matrícula, em um prazo
de até 30 dias a contar da data do comunicado oficial emitido pelo CTMDT.

2. CONHEÇA AS OPÇÕES DE ÊNFASE, ÁREA E REGIME
O Curso de Capacitação em Liderança Ministerial é oferecido no campus em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo
Horizonte. Tem a duração de 2 semestres letivos, mais prática ministerial de 20 dias realizada durante o decorrer do
período. É um curso de regime integral. Nele são oferecidas as ênfases em: Louvor & Adoração, com três habilitações
áreas distintas (Instrumento, Canto e Dança) e a ênfase em Missões.
Neste processo serão oferecidas vagas para a ênfase de Louvor & Adoração, apenas nas áreas de Canto e Dança e
Missões.
O Curso é oferecido em Regime Integral na modalidade INTERNA. O Regime Integral na modalidade Externa é EXCLUSIVO
para alunos casados (pois o campus do CTMDT não dispõe de acomodações para os mesmos) ou solteiros naturais da
região metropolitana de Belo Horizonte. Todos os alunos devem ter disponibilidade para participar de todas as
atividades da rotina diária do curso escolhido (manhã, tarde e noite). Não serão autorizados a ingressar neste regime
pessoas que pretendam morar em repúblicas ou casas compartilhadas com colegas.
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3. PRÉ-REQUISITOS BÁSICOS
Observe abaixo os pré-requisitos básicos antes de efetuar sua inscrição:
•
•
•
•
•
•
•

Idade mínima 17 anos.
Ensino Médio completo.
Ser membro, batizado, de instituição evangélica há, no mínimo, dois anos.
Ser recomendado para o treinamento ministerial pelo Pastor Titular da Igreja onde é membro.
Demonstrar vocação ministerial.
Para candidatos a Louvor & Adoração, demonstrar aptidão para o curso pretendido através do envio do vídeo,
conforme será descrito a seguir.
Candidatos Estrangeiros: o processo de inscrição é o mesmo, contudo, existem algumas implicações para
candidatos de outros países, tais como: carta convite, visto, etc. Solicitamos que, assim que realizar sua
inscrição, entre em contato por e-mail: processoseletivo@ctmdt.com.br

4. SUA INSCRIÇÃO PASSO A PASSO
Siga atentamente o passo a passo descrito abaixo para evitar contratempos em seu processo de inscrição.

1º PASSO

ORE! LEIA TODO O
EDITAL E FAÇA SUAS
OPÇÕES.

2º PASSO

3º PASSO

PREENCHA O
FORMULÁRIO DE
INSCRIÇÃO E O
QUESTIONÁRIO
SOCIOECONÔMICO

SEU PASTOR DEVERÁ
PREENCHER O
FORMULÁRIO DE
RECOMENDAÇÃO
PASTORAL ENVIADO
POR E-MAIL*.

ENVIE O VÍDEO DE
APTIDÃO*.
*Apenas para
candidatos à Louvor &
Adoração.

*Certifique-se de ter
informado os e-mails
de sua liderança no
seu Formulário de
Inscrição.

4º PASSO

5º PASSO

6º PASSO

AGUARDE O
CONTATO PARA
INFORMAR O
RESULTADO DA
PRIMEIRA ETAPA.
CASO TENHA SIDO
APROVADO, VOCÊ
SERÁ AGENDADO
PARA A AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA.

PROVIDENCIE A
DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA PARA A
MATRÍCULA, QUE
SERÁ ENTREGUE AO
REPRESENTANTE DO
CTMDT NO DIA
AGENDADO PARA A
AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA.

COMPAREÇA PARA A
AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA NA
DATA AGENDADA.
ENTREGUE A
DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA PARA A
MATRÍCULA AO
REPRESENTANTE DO
CTMDT.

ATENÇÃO: APÓS O ENVIO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO O CANDIDATO TERÁ ATÉ 15 DIAS PARA ENVIAR TODAS AS
EXIGÊNCIAS DO PROCESSO SELETIVO (RECOMENDAÇÃO PASTORAL E VÍDEO DE APTIDÃO). CASO ISSO NÃO OCORRA A
INSCRIÇÃO SERÁ AUTOMATICAMENTE CANCELADA.

5. DETALHAMENTO DO PROCESSO SELETIVO
PRIMEIRA ETAPA
Para participar da primeira etapa do Processo Seletivo CTMDT 2017/2 o candidato deverá apresentar, em um prazo de
15 dias, todos os itens abaixo relacionados.
a)

Formulário de Inscrição e Questionário Socioeconômico: No site do CTMDT entre no link correspondente à
ênfase desejada e providencie o preenchimento de todos os campos do Formulário de Inscrição, que inclui um
Questionário Socioeconômico. O Formulário de inscrição deverá ser preenchido pelo candidato e o Questionário
Socioeconômico deverá ser preenchido pelo Responsável Financeiro.

b) Recomendação Pastoral:
i. Será enviado para o e-mail do Pastor Titular o Formulário Virtual de Recomendação Pastoral.
ii. O candidato deverá se certificar de ter informado, corretamente, os contatos de sua liderança no Formulário
de Inscrição.
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iii. O Formulário de Recomendação Pastoral deverá ser preenchido criteriosamente, pois consiste no respaldo
para a entrada do candidato no treinamento ministerial.
iv. Para Pastores que não possuem endereço eletrônico deverá ser solicitado o mesmo através do email:
processoseletivo@ctmdt.com.br. Este formulário poderá ser preenchido manualmente e enviado para o
seguinte endereço: Rua Presidente Washington Luís, 153, Bairro Boa Esperança, Santa Luzia/MG. CEP:
33.035-310. Nesse caso a carta deverá vir lacrada, assinada e carimbada com os dados da Igreja Local.
c)

Vídeo de Aptidão:
i. Candidatos à ênfase em Louvor & Adoração deverão preparar um vídeo de, no máximo, dois minutos, sem
cortes, edição ou manipulação digital no áudio ou na imagem. Deverão se identificar no início da gravação
(nome e área desejada) e executarem a música selecionada para a Área de interesse.
ii. Seguem abaixo as especificações para cada área:
a. Canto* – “Canção do Apocalipse”, CD: Aleluia
b. Dança: Composição coreográfica livre.
iii. Os vídeos poderão ser enviados por e-mail para processoseletivo@ctmdt.com.br ou via aplicativo de
Whatsapp para o número (31)98623-8897

*Candidatos à área de Canto deverão executar sua performance com acompanhamento de violão, teclado ou playback,
deixando sobressair o som da sua voz. Caso necessário, o candidato poderá alterar o tom da música para se adequar à
sua classificação vocal.
Após o envio de todos os itens solicitados acima será enviado, em um prazo de até 15 dias, um e-mail para o candidato
comunicando o resultado da Primeira Etapa.
Em caso de aprovação, serão enviados, no mesmo e-mail, os detalhes sobre o horário e local do agendamento da
Avaliação Psicológica.
ATENÇÃO: o contato com os candidatos ao CTMDT acontece preferencialmente via e-mail.

SEGUNDA ETAPA
A segunda etapa consiste em um processo de Avaliação Psicológica. É conduzida por Psicólogos parceiros do CTMDT.
Tem a finalidade de verificar as condições emocionais e vocacionais do candidato, percebendo se é o momento
adequado para o treinamento ministerial nos moldes oferecidos pela instituição. Se a resposta do conselho avaliador for
negativa, não existe possibilidade de reavaliação. O candidato poderá inscrever-se novamente após um ano de intervalo
entre os processos. É importante destacar que o resultado negativo não desabona o candidato para o exercício do
ministério em sua Igreja Local.
Para facilitar o processo posterior à segunda etapa, o candidato deverá providenciar a documentação para a matrícula e
entregá-la ao representante do CTMDT no momento agendado para a entrevista.
Local de Realização da 2ª Etapa: será divulgado no e-mail de agendamento enviado ao candidato.
Período: A partir de Maio de 2017, mediante agendamento prévio.
Taxa de Avaliação Psicológica: R$ 100,00 - O pagamento deverá ser efetuado em dinheiro ao representante do Setor
Financeiro do CTMDT no dia agendado. Independente do resultado da Avaliação Psicológica ou da abertura ou não de
turmas em 2017, a taxa referente à sua realização não será devolvida.
Resultado: Os candidatos avaliados receberão a resposta em até 15 dias após a Avaliação Psicológica.
Aprovação e Matrícula: Em caso de aprovação, o candidato deverá efetuar, imediatamente, o pagamento da taxa de
matrícula através de depósito bancário. O valor é correspondente ao seu Regime/Ênfase.
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Dados Bancários:
Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono
Banco Bradesco
Agência: 3484-3
Conta Corrente: 77000-0.
Enviar comprovante de depósito para financeiro@ctmdt.com.br
Ressaltamos que, além do pagamento da taxa, é necessário que toda a documentação exigida para a matrícula seja
apresentada à instituição na data agendada para a Segunda Etapa.
Caso haja pendências na documentação exigida ou o pagamento não seja identificado num período de sete dias após a
divulgação do resultado da segunda etapa, o candidato poderá perder a sua vaga

6. QUORUM PARA ABERTURA DE NOVAS TURMAS
O CTMDT estabelece quórum mínimo para abertura de novas turmas. Caso esse número não seja atingido, o valor pago
referente à matrícula será totalmente devolvido ao Responsável Financeiro em um prazo de até 30 dias a partir da
divulgação oficial das referidas definições.

7. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A MATRÍCULA
DOCUMENTAÇÃO DO ALUNO:
•
•
•
•
•
•

Autorização dos pais ou Responsáveis de acordo com o modelo disponível no site do CTMDT, apenas para
candidatos com 17 anos.
Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio.
Cópia do Histórico Escolar ou declaração de conclusão do Ensino Médio.
Cópia do RG e CPF do candidato.
Duas fotos 3x4.
Laudo Médico de avaliação vocal para alunos da Habilitação em Canto: o objetivo é saber se o aluno tem
condições de ser submetido a uma rotina intensa de atividades de treinamento para o canto.

DOCUMENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO:
•
•
•

•

Contrato assinado pelo responsável financeiro e com firma reconhecida em cartório (O contrato será enviado
por e-mail após o resultado da primeira etapa).
Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do Responsável Financeiro.
Cópia do comprovante de renda do Responsável Financeiro dos três últimos meses.
Se o Responsável Financeiro for pessoa jurídica deverá enviar os seguintes documentos:
o Igreja: cópia da ata da reunião de eleição do pastor presidente e cópia do Estatuto da igreja ou sua
última alteração.
o Empresa: cópia autenticada do contrato social (ou última alteração contratual), cartão CNPJ, inscrição
estadual, cópia do RG e CPF dos sócios e cópia dos comprovantes de endereço da empresa e dos
sócios.

ATENÇÃO:
A análise para aprovação em todo o processo seletivo consiste nas informações contidas no formulário virtual,
contudo, a efetivação da matrícula só acontecerá mediante a apresentação de toda a documentação exigida.
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8. CALENDÁRIO BÁSICO
Programação
Recepção e hospedagem dos alunos internos no campus em Santa Luzia.
Culto de Boas Vindas para todos os alunos.
Aula Inaugural.
Término do 1º semestre letivo.
Início do 2º semestre letivo.
Término do Curso

Datas
21 a 23/07
23/07
24/07
08/12/17
05/02/18
31/07/18

9. INVESTIMENTO FINANCEIRO
O Responsável Financeiro e o Aluno deverão assinar um contrato de acordo com sua opção de ênfase/regime. Veja os
detalhes nos quadros a seguir:

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LIDERANÇA MINISTERIAL
Louvor & Adoração - Missões
REGIME INTEGRAL INTERNO – CAMPUS EM SANTA LUZIA
O contrato é semestral e inclui o serviço de alojamento no campus. Deverá ser renovado a cada semestre.
Matrícula: R$ 899,00 (Pagamento imediato após o resultado do processo seletivo).
Valor Total do primeiro semestre (exceto matrícula): R$ 4.495,00
Opções de pagamento:
• Pagamento semestral à vista com 5% de desconto: R$ 4.270,25.
o Data para acerto financeiro do primeiro semestre: 05/08/2017
• Pagamento dividido em cinco parcelas (Agosto a Dezembro)
o Valor das parcelas mensais: R$ 899,00.
o Caso o aluno efetue o pagamento das parcelas mensais até o dia do vencimento, a saber, o dia 08 de
cada mês, ele fará jus a um incentivo de 3% de desconto no valor das mesmas, ou seja, R$ 872,03.
REGIME INTEGRAL EXTERNO – CAMPUS EM SANTA LUZIA
Este regime esta disponível apenas para alunos casados ou residentes na Região Metropolitana de Belo Horizonte que
tenham disponibilidade de tempo integral. O contrato é semestral e NÃO INCLUI o serviço de alojamento no campus.
Deverá ser renovado a cada semestre.
Matrícula: R$ 689,00 (Pagamento imediato após o resultado do processo seletivo).
Valor Total do primeiro semestre (exceto matrícula): R$ 3.445,00
Opções de pagamento:
• Pagamento semestral à vista com 5% de desconto: R$ 3.272,75.
o Data para acerto financeiro do primeiro semestre: 08/08/2017
• Pagamento dividido em cinco parcelas (Agosto a Dezembro)
o Valor das parcelas mensais: R$ 689,00.
o Caso o aluno efetue o pagamento das parcelas mensais até o dia do vencimento, a saber, o dia 08 de
cada mês, ele fará jus a um incentivo de 3% de desconto no valor das mesmas, ou seja, R$ 668,33.
ATENÇÃO: OS CONTRATOS DE NENHUMA ÊNFASE/REGIME INCLUEM ALIMENTAÇÃO!
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10.CONTATO
Caso tenha alguma dúvida sobre qualquer detalhe do Processo Seletivo 2017 (2º Semestre) entre em contato através do
e-mail processoseletivo@ctmdt.com.br ou através dos dados abaixo:

Rua Presidente Washington Luiz, 153
Bairro Boa Esperança, Santa Luzia – MG – BRASIL
CEP: 33.035-310 –
Whatsapp: (31)98623-8897
Telefax: +55 0xx31 3641-5112
E-mail: contato@ctmdt.com.br
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Errata Processo Seletivo 2º Semestre 2017
SEGUNDA ETAPA
Onde lia –se
Local de Realização da 2ª Etapa: será divulgado no e-mail de agendamento enviado ao candidato.
Período: A partir de Maio de 2017, mediante agendamento prévio.

Leia –se
Local de Realização da 2ª Etapa: será divulgado no e-mail de agendamento enviado ao candidato.
Período: Entre os dias 14 e 18 de Agosto de 2017, mediante agendamento prévio.
Resultado: Os candidatos avaliados receberão a resposta em até 24hs, após a Avaliação Psicológica.

Onde lia –se
1. QUORUM PARA ABERTURA DE NOVAS TURMAS
O CTMDT estabelece quorum mínimo para abertura de novas turmas. Caso esse número não seja
atingido, o valor pago referente à matrícula será totalmente devolvido ao Responsável Financeiro em
um prazo de até 30 dias a partir da divulgação oficial das referidas definições.

Leia –se
2. QUóRUM PARA ABERTURA DE NOVAS TURMAS
O CTMDT estabelece quórum mínimo para abertura de novas turmas. Caso esse número não seja
atingido, o CTMDT fará um pronunciamento oficial por e-mail a todos os candidatos envolvidos no
processo seletivo 2º Sem. 2017 . A data oficial para o pronunciamento quanto a abertura de novas
turmas será dia 01/08/17
OBS: Caso não haja quórum mínimo para abertura de turmas para o 2º Semestre de 2017, os candidatos
aprovados em primeira fase, estarão se assim desejar, sendo automaticamente inseridos no processo
para ingresso nas turmas a serem formadas no 1º semestre de 2018.

Onde lia –se
3. CALENDÁRIO BÁSICO
Programação
Recepção e hospedagem dos alunos internos no campus em Santa
Luzia.
Culto de Boas Vindas para todos os alunos.
Aula Inaugural.
Término do 1º semestre letivo.
Início do 2º semestre letivo.
Término do Curso

Datas
21 a 23/07
23/07
24/07
08/12/17
05/02/18
31/07/18

Leia –se
3.CALENDÁRIO BÁSICO
Programação
Recepção e hospedagem dos alunos internos no campus em Santa
Luzia.
Culto de Boas Vindas para todos os alunos.
Aula Inaugural.
Término do 1º semestre letivo.
Início do 2º semestre letivo.
Término do Curso

Datas
18 a 21/08
20/08
21/08
15/12/17
05/02/18
31/07/18

Onde lia –se
REGIME INTEGRAL INTERNO – CAMPUS EM SANTA LUZIA
O contrato é semestral e inclui o serviço de alojamento no campus. Deverá ser renovado a cada
semestre.

Matrícula: R$ 899,00 (Pagamento imediato após o resultado do processo seletivo).
Valor Total do primeiro semestre (exceto matrícula): R$ 4.495,00

Opções de pagamento:
•
•

Pagamento semestral à vista com 5% de desconto: R$ 4.270,25.
o Data para acerto financeiro do primeiro semestre: 08/08/2017
Pagamento dividido em cinco parcelas (Agosto a Dezembro)
o Valor das parcelas mensais: R$ 899,00.
o Caso o aluno efetue o pagamento das parcelas mensais até o dia do vencimento, a
saber, o dia 08 de cada mês, ele fará jus a um incentivo de 3% de desconto no valor
das mesmas, ou seja, R$ 872,03.
REGIME INTEGRAL EXTERNO – CAMPUS EM SANTA LUZIA

Este regime esta disponível apenas para alunos casados ou residentes na Região Metropolitana de Belo
Horizonte que tenham disponibilidade de tempo integral. O contrato é semestral e NÃO INCLUI o
serviço de alojamento no campus. Deverá ser renovado a cada semestre.

Matrícula: R$ 689,00 (Pagamento imediato após o resultado do processo seletivo).
Valor Total do primeiro semestre (exceto matrícula): R$ 3.445,00

Opções de pagamento:

•
•

Pagamento semestral à vista com 5% de desconto: R$ 3.272,75.
o Data para acerto financeiro do primeiro semestre: 08/08/2017
Pagamento dividido em cinco parcelas (Agosto a Dezembro)
o Valor das parcelas mensais: R$ 689,00.
o Caso o aluno efetue o pagamento das parcelas mensais até o dia do vencimento, a
saber, o dia 08 de cada mês, ele fará jus a um incentivo de 3% de desconto no valor
das mesmas, ou seja, R$ 668,33.

Leia –se

REGIME INTEGRAL INTERNO – CAMPUS EM SANTA LUZIA
O contrato é semestral e inclui o serviço de alojamento no campus. Deverá ser renovado a cada
semestre.

Matrícula: R$ 1.079,00 (Pagamento imediato após o resultado do processo seletivo).
Valor Total do primeiro semestre (exceto matrícula): R$ 4.315,00

Opções de pagamento:
•
•

Pagamento semestral à vista com 5% de desconto: R$ 4.099,00
o Data para acerto financeiro do primeiro semestre: 15/09/17
Pagamento dividido em quatro parcelas (setembro a Dezembro)
o Valor das parcelas mensais: R$ 1.079,00.
o Caso o aluno efetue o pagamento das parcelas mensais até o dia do vencimento, a
saber, o dia 30 de cada mês, ele fará jus a um incentivo de 3% de desconto no valor
das mesmas, ou seja, R$ 1.047,00.
REGIME INTEGRAL EXTERNO – CAMPUS EM SANTA LUZIA

Este regime esta disponível apenas para alunos casados ou residentes na Região Metropolitana de Belo
Horizonte que tenham disponibilidade de tempo integral. O contrato é semestral e NÃO INCLUI o
serviço de alojamento no campus. Deverá ser renovado a cada semestre.

Matrícula: R$ 827,00 (Pagamento imediato após o resultado do processo seletivo).
Valor Total do primeiro semestre (exceto matrícula): R$ 3.307,00

Opções de pagamento:
•
•

Pagamento semestral à vista com 5% de desconto: R$ 3.141,65.
o Data para acerto financeiro do primeiro semestre: 15/09/2017
Pagamento dividido em quatro parcelas (Setembro a Dezembro)
o Valor das parcelas mensais: R$ 827,00.
o Caso o aluno efetue o pagamento das parcelas mensais até o dia do vencimento, a
saber, o dia 08 de cada mês, ele fará jus a um incentivo de 3% de desconto no valor
das mesmas, ou seja, R$ 802,00.

