
VIAGEM MISSIONÁRIA UMP – PROJETO SEM FRONTEIRAS – PROJETO 
AMANAJÉ (01 a 07 de julho de 2022).

FORMULÁRIO DE CANDIDATO PARA MISSÃO DE CURTO PRAZO

1. Preencha todos os campos com letra legível;
2. Entregue ao Reverendo Herley ou na secretária da PIPG até o dia 27/03/2022
3. O preenchimento desse formulário é o primeiro passo para entrar no processo 

seletivo para participar da viagem missionária. Entretanto, o preenchimento e 
entrega dele não quer dizer que o candidato já tem a sua vaga garantida.

INFORMAÇÕES PESSOAIS:

Nome completo: ___________________________________________DN: ___/___/___
Endereço Completo:______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Celular _________________________ E-mail _________________________________
Facebook__________________________________Instagram_____________________
RG___________________ Órg. Ex. _______ CPF______________ Estado Civil ______
Tem algum problema de saúde? _______ Qual? ________________________________
Toma algum remédio controlado? ________ Qual? ______________________________

Em caso de emergência, procurar por meu (minha)_______ Nome__________________
Telefone de contato_______________________ E-mail:_________________________

Cite você mesmo (a) quais são suas maiores virtudes de caráter
01.____________________________________________________________________
02.____________________________________________________________________

Cite você mesmo (a) quais são suas maiores fraquezas de caráter
01.____________________________________________________________________
02.____________________________________________________________________

INFORMAÇÕES ECLESIÁSTICAS

Membro Professo na PIPG? (  ) Sim  (  ) Não                  Membro desde quando?___/___/___
Está em plena comunhão com a PIPG? ________________________________________
Você é assíduo na vida da PIPG e atividades da UMP? ___________________________
Sua família é evangélica? _____   De qual igreja? _______________________________
Seus pais (caso você more com eles) estão cientes dessa viagem e lhe apoiam? _________
Toca algum instrumento?  (  ) Sim   (   ) Não           Qual?____________________________

Onde você é mais útil?  (  ) Evangelização de adultos      (  ) EBF      (  ) Pregação       
(  ) Estudos Bíblicos para jovens e adolescentes         (  ) Aconselhamento   
(  ) Visitação – evangelismo e discipulado (  ) Música     
(  ) Esporte   (  ) Logística    (  ) Saúde básica    (  ) Cozinha
Outra(s): Especifique_____________________________________________________



TERMO DE RESPONSABILIDADE PROJETO VIAGEM MISSIONÁRIA UMP

(ESTE TERMO SÓ DEVE SER ASSINADO APÓS LEITURA COMPLETA E PELA 
CIÊNCIA DO SEU COMPROMETIMENTO)

EU____________________________________________________________________
portador (a) do RG nº _____________________ pelo Órg. Exp. ____________________
nascido (a) em: __/__/__, apresento-me por livre e espontânea vontade, mediante 
Formulário de Candidato plenamente preenchido por mim, ao PROJETO VIAGEM 
MISSIONÁRIA UMP (PROJETO SEM FRONTEIRAS - PSF), uma iniciativa 
evangelística e filantrópica realizada por viagem de curto prazo (11 DIAS), no âmbito 
nacional brasileiro, na condição de voluntário. A UMP é uma sociedade interna que, 
pertence a Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia (Av. 68 c/ Rua 71, Centro, Goiânia-
GO, Brasil), sua orientação doutrinária é reformada, a qual se encontra na Confissão de 
Fé de Westmister e seus Catecismos Maior e Breve. Se eu for aprovado(a) para participar 
de uma viagem missionária, portanto, comprometo-me e responsabilizo-me pelos termos 
abaixo citados:

01. ORDEM E DISCIPLINA

1.1. Respeitarei as diferenças culturais e pessoais para as quais a viagem for destinada. 
Também, respeitarei as diferenças eclesiásticas e/ou doutrinárias entre os membros da 
equipe que eu estiver envolvido, durante o período da viagem missionária;
1.2. Participarei das reuniões preliminares dedicadas à orientação da equipe, antes da 
viagem missionária, nas datas e horários previamente agendados. Em caso de necessidade 
de ausência em alguma reunião, avisarei o coordenador do Projeto Viagem Missionária 
UMP (PVM-UMP) com antecedência. Nesse caso, após a devida reunião, farei contato 
com o coordenador para me informar dos assuntos tratados;
1.3. Documentos, bagagens, equipamentos eletrônicos e outros pertences pessoais, 
durante a viagem, estarão sob a minha responsabilidade. Em caso de perda, roubo, 
extravio e/ou danificação de quaisquer pertences pessoais, o PVM-UMP não terá 
qualquer responsabilidade pela sua restituição ou reparo;
1.4. Me comprometo observar e respeitar as leis do povo em que eu for designado a
trabalhar, como integrante da equipe de voluntários do PVM-UMP;
1.5. Me comprometo observar e respeitar as orientações operacionais do PVM-UMP, tais 
como: cumprimento de horários, cumprimento da agenda de trabalho, esforço incansável 
pela paz nos relacionamentos, submissão à liderança de equipe e do PVM-UMP, não 
iniciarei namoro com membro da equipe ou nacional (se eu estiver estabelecido namoro 
com membro da equipe antes da viagem, me comportarei com discrição e zelo moral), 
acatarei orientações do coordenador e me sujeitarei à disciplina, em caso de falta 
persistente ou falta considerada moralmente grave, do ponto de vista bíblico, podendo ser
antecipado o meu retorno do campo;
1.6. Apresentarei relatório de trabalho à minha igreja local, após a viagem missionária, e 
manifestarei gratidão a todos que investirem em minha viagem.

02.DESPESAS PESSOAIS

2.1. O PVM-UMP está levantando recursos para a participação de todos os integrantes. 
Mas, dentro de minhas condições financeiras, posso me responsabilizar financeiramente 
por minha viagem missionária.



2.2. Terei responsabilidade por qualquer despesa eventual que se fizer necessária à 
manutenção da minha saúde;
2.3. O PVM-UMP não terá qualquer responsabilidade financeira pelas minhas 
necessidades durante e depois da viagem programada;
2.4. Os recursos financeiros dedicados às minhas necessidades serão levantados até 30 
(trinta) dias de antecedência da viagem;
2.5. Poderei receber doações financeiras de instituições e/ou de voluntários. Se por 
qualquer motivo eu for impedido(a) de realizar a viagem, consultarei os investidores sobre 
o que fazer com os recursos financeiros doados: devolver integralmente aos seus doadores 
ou redirecionar para outros candidatos que deles estiverem carecendo, se eles me 
autorizarem.

03. DISPONIBILIDADE

3.1. Mesmo que eu tenha indicado a área em que mais poderei ser eficaz ao trabalho 
proposto, estarei disponível, sob orientação, para auxiliar qualquer área de necessidade, 
visando acima de tudo o bom andamento daquilo que estiver planejado;
3.2. Em caso de dificuldades encontradas na saúde ou por medidas de sua preservação, a 
liderança do PVM-UMP poderá me requerer repouso ou desobrigar-me temporariamente 
de atividades que eu estiver designado;
3.3. Estarei disposto para dirigir devocionais em grupo, fazendo uso da Bíblia e 
explicando algum dos seus textos publicamente, caso eu seja solicitado com antecedência;
3.4. Havendo condições físicas adequadas, sendo necessário, estarei à disposição para 
carregar ou auxiliar no transporte de equipamentos e/ou bagagens, submetendo-me, 
portanto, a grandes esforços;
3.5. Minha disponibilidade de serviço voluntário será por todos os dias da viagem 
planejada, cumprindo com seriedade aquilo que me for designado para ser realizado.

04. RISCOS DE VIAGEM

4.1. Toda viagem, seja ela de curta ou longa distância, oferece riscos não somente à saúde, 
mas à própria vida. Sabendo disto, disponho-me para participar desta viagem missionária, 
sem imputar qualquer responsabilidade jurídica ou financeira ao PVM-UMP em caso de 
óbito decorrido durante a viagem;
4.2. Tenho também consciência que esta viagem poderá trazer riscos à minha saúde e 
assumo toda responsabilidade por medicamentos e/ou tratamentos necessários, no Brasil 
e/ou exterior.

Ciente de todos os termos acima, confirmo meu comprometimento. Sendo assim, 
assino.

_____________________________________________
Assinatura do candidato

Data ___/___/___


