Curitiba, 07 de Dezembro de 2017.
Ministério Quadrangular Paraná
Superintendentes, Pastores e Secretários Regionais
Ref. Relações Ministeriais Convenção 2018
Paz Seja Convosco!
Prezado(a) pastor(a), segue o informativo da Relações Ministeriais 2018.
Leia com muita atenção e repasse às pessoas envolvidas no processo de Relações Ministeriais
da sua Região.
O cadastramento do postulando deverá ser feito no Escritório Regional, através da
pessoa (secretário da região) que fará o contato conosco durante o processo pelo site
(www.quadrannet.com.br).
A partir de 05 de Fevereiro as inscrições serão iniciadas no site do CND (www.sgaf.org.br),
através do Login e Senha da respectiva Superintendência Regional.

AGENDA CRM 2018
§ Inscrição dos postulantes nas regiões
§ A inscrição deverá ser feita através do site www.quadrannet.com.br
(preenchendo a ficha de inscrição estadual) que direcionará para o site
www.sgaf.org.br para conclusão da inscrição (nacional).
05 à 19 de
Fevereiro

24 de Fevereiro
e/ou 03 de Março
Entrevistas
Novo

§ Leitura obrigatória para o postulante (matéria de prova) do Livro “A
Colheita” de Joel Comiskey, que será fornecido no dia da Atualização
Ministerial junto com o livro de Capacitação de Postulantes. Os materiais
poderão ser adquiridos antecipadamente a partir de 05 de fevereiro na
Secretaria de Educação no CED ou no CVQ mediante pagamento da
taxa da Atualização.
§ Entrevistas realizadas nas regiões com a liderança e responsabilidade
do Superintendente com o auxilio dos pastores da região.
§ As entrevistas deverão ser realizadas impreterivelmente nestes dias
(24 de fevereiro ou 3 de março) na sede da região eclesiástica.
§ As perguntas e sistema de avaliação serão fornecidas em material
próprio e deverão seguir rigorosamente as orientações a CRM.
§ A Superintendência encaminhará os aprovados à CRM.
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§ Data limite para a região enviar o gabarito das entrevistas, digitalizados
em PDF.
12 de Março
§ Só os candidatos aprovados nesta etapa estarão aptos a participar da
Atualização ministerial.
§ Atualização Ministerial para Postulantes nos ITQ’s de LONDRINA e
CASCAVEL – 9h às 18h
17 de Março

§ Valor da Atualização Ministerial R$ 100,00 - incluso os livros
Capacitação de Postulantes à Progressão e Ingresso ao Ministério
Quadrangular SGEC e o livro “A Colheita”. Leitura obrigatória para o
postulante - matéria de prova.
§ Atualização Ministerial para Postulantes nos ITQ’s de FRANCISCO
BELTRÃO e MARINGÁ – 9h às 18h

24 de Março

§ Valor da Atualização Ministerial R$ 100,00 - incluso os livros
Capacitação de Postulantes à Progressão e Ingresso ao Ministério
Quadrangular SGEC e o livro “A Colheita”. Leitura obrigatória para o
postulante - matéria de prova.
§ Atualização Ministerial para Postulantes no ITQ de PONTA GROSSA –
9h às 18h

07 de Abril

§ Valor da Atualização Ministerial R$ 100,00 - incluso os livros
Capacitação de Postulantes à Progressão e Ingresso ao Ministério
Quadrangular SGEC e o livro “A Colheita”. Leitura obrigatória para o
postulante - matéria de prova.
§ Atualização Ministerial para Postulantes em Curitiba - ITQ Centro
9h às 18h

14 de Abril

§ Valor da Atualização Ministerial R$ 100,00 - incluso os livros
Capacitação de Postulantes à Progressão e Ingresso ao Ministério
Quadrangular SGEC e o livro “A Colheita”. Leitura obrigatória para o
postulante - matéria de prova.

28 de Abril

§ Prova escrita e Redação com início às 14h

25 de Maio

§ Resultado das Provas no site www.quadrannet.com.br

28 de Maio

§ Entrega dos documentos para postagem no manual do postulante on
line nos escritórios da Região.

11 de Junho

§ Prazo máximo para postagem dos documentos e preenchimento dos
manuais on line no site www.sgaf.org.br pelas Regiões.
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30 de Junho
28 a 30 de
Setembro de
2018

§ Prazo final da CRM PR para encerramento da fase documental perante
o CND.
§ CONVENÇÃO ESTADUAL DO PARANÁ - Foz do Iguaçu.
Rafain Palace Hotel & Convention Center Av. Olímpio Rafagnin, 2357.
Fone: (45) 3520-9494 - Toll Free 0800-645-340

RELAÇÃO DOS ITQ’S NO ESTADO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
Obs.: A escolha do ITQ deve ser feita pelo postulante.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PONTA GROSSA
CASCAVEL
CURITIBA – CENTRO
FRANCISCO BELTRÃO
MARINGÁ
LONDRINA
PARANAGUÁ
FOZ DO IGUAÇU

ITQ 01 Raquel Pedroso – raqprs@ibest.com.br
ITQ 03 Mayra Christina – itqcascavel003@hotmail.com
ITQ 05 Iverson Gomes de Lima – iverson@cvq.org.br
ITQ 12 Jurema Romeiro – itqfb@hotmail.com
ITQ 13 Ercy Neves – itqmaringa@gmail.com
ITQ 09 Valter Casula – vcrepresentacoes@hotmail.com
ITQ 08 Sonia Pinto – paranaguaitq@gmail.com
Região 653 – Pr. Pedro Antipas – regiao653@hotmail.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
CURSO DE ATUALIZAÇÃO MINISTERIAL PARA POSTULANTES
§ Serão abordadas as disciplinas de Evangelho Quadrangular, Declaração de Fé,
Administração Eclesiástica, Células e Trilho do Crescimento, Cidadania, Panorama Bíblico,
Doutrinas Bíblicas, Conhecimentos Gerais e Língua Portuguesa (Redação).
§ O simulado será ministrado no dia do Curso, conforme calendário.
§ Todos os postulantes deverão participar e assinar sua presença.
§ Se o postulante não puder realizar o Curso na data prevista na sua região o mesmo deverá
se encaixar em outra data e região.
§ O local para realização da Atualização Ministerial deverá ser indicado na inscrição - Curitiba,
Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Francisco Beltrão e Cascavel.
ENTREVISTAS E PROVAS
§ As entrevistas serão realizadas na região eclesiástica do postulante.
§ A escolha do ITQ para realização da prova deverá ser feita pelo postulante e informado na
inscrição.
§ No Simulado serão abordados assuntos que cairão na prova, bem como preenchimento de
gabarito e dicas para a redação.
§ As provas serão realizadas em um único dia no Estado do Paraná.
REINGRESSO NO MINISTÉRIO QUADRANGULAR
§ O processo de reingresso terá a mesma exigência de ingresso do obreiro credenciado que
está iniciando na carreira ministerial, independente da categoria que o postulante exercia na
IEQ antes de sair.
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DOCUMENTOS PARA OS POSTULANTES
Documentos para Obreiro credenciado:
- Fotografia
- Certificado de um dos Cursos Oficiais da Secretaria Geral de Educação
- Cédula de Identidade
- CPF
- Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa da Incorporação
- Título de Eleitor, se não possui, apresentar comprovante de votação da última eleição.
- Certidão de Nascimento / Casamento / Casamento com averbação de divórcio / Óbito do Cônjuge
- Ata do Conselho Diretor Local aprovando o nome do postulante ao ingresso ao Ministério
- Certidão de adimplência (quitação de débitos) junto ao ITQ onde estudou
- Declaração de Fidelidade Doutrinária
- Certidão de Títulos e Protestos.
- Certidão de Distribuição Civil
- Atestado de Antecedentes Criminais
Documentos para Aspirante
- Fotografia
- Certidão de Nascimento / Casamento / Casamento com averbação de divórcio / Óbito do Cônjuge
- Declaração de Fidelidade Doutrinária
- Certidão de Títulos e Protestos
- Certidão de Distribuição Cível
- Atestado de Antecedentes Criminais
- 4 Nomeações: sendo as 02 (duas) últimas de Obreiro Credenciado como Auxiliar Integral ou Titular
Documentos para Ministros
- Fotografia
- Certidão de Nascimento / Casamento / Casamento com averbação de divórcio / Óbito do Cônjuge
- Declaração de Fidelidade Doutrinária
- Certidão de títulos e Protestos
- Certidão de Distribuição Cível
- Atestado de Antecedentes Criminais
- 02 (duas) últimas nomeações de Aspirante como Auxiliar Integral ou Titular
OBSERVAÇÃO SOBRE AS CERTIDÕES EXIGIDAS
Certidão de Títulos e Protestos
1. – somente serão válidos documentos emitidos pelos Cartórios de Títulos e Protestos do Município
de residência do postulante. Não serão, aceitos em hipótese alguma, documentos emitidos
por Contadores; Serviço de proteção ao crédito; Serasa; Declarações de próprio punho com firma
reconhecida
2. O postulante deve solicitar as certidões em todos os cartórios de títulos e protestos do município de
residência, sob pena de ter seu processo anulado, ou seja, devem ser anexadas tantas certidões
quantos forem os cartórios de títulos e protestos do município.
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Certidão de Distribuição Cível
1. Essa Certidão deve ser solicitada junto ao Fórum do Município - Em caso de certidão positiva, ou
seja, havendo apontamentos contra o nome do postulante, este deve tomar uma das seguintes
providências:
a. Se o processo já foi extinto, porém, ainda não foi baixado pela justiça, requerer a Certidão de
Objeto e Pé, junto ao Cartório da Vara onde corre o processo. Este documento dará anuência
aos apontamentos já liquidados pelo postulante;
b. Se os apontamentos estiverem relacionados a homônimos, então deve-se requerer a Certidão
de Homônimo, junto ao Cartório da Vara onde corre o processo.
Atenção:
Não confundir este documento com a Certidão de Distribuição Criminal;
Se o postulante tiver apontamentos nesta certidão ainda pendentes perante a justiça, terá seu
processo anulado.
Atestado de Antecedentes Criminais
1. Todos os postulantes deverão solicitar pela internet no
endereço http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br/
Local em Curitiba para pedir as certidões:
CENTRAL DE CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DISTRIBUIDORES
Rua XV de Novembro, 362 conj 202 – Centro – Curitiba/PR
(41) 3223-8915

Para quaisquer dúvidas estarei à sua disposição nos telefones abaixo:
No Senhor,
Pr. Iverson Gomes de Lima
Presidente CRM/PR
41 - 3324-0413
41 - 3213-3100
cedprcrm@gmail.com
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