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EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFESSORES 
do Curso de Formação Ministerial 

 
 
 

Publica-se, na presente data e por este ato, através destes meios eletrônicos por onde é divulgado – a saber: 

o site e aplicativo do Conselho das Igrejas de Nova Vida, e o grupo de WhatsApp dos pastores da denominação 

–, o EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFESSORES DO CURSO DE FORMAÇÃO MINISTERIAL (doravante aqui tratado 

como CFM) de número 2019/01, para as turmas de 2020 e 2021. 

 

I. SOBRE O PRAZO, OS PRÉ-REQUISITOS E OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

1. Encontram-se abertas, entre os dias 3 e 10 de dezembro de 2019, o cadastramento de vagas para o Corpo 

Docente dos anos supracitados, a fim de preencherem as vagas que ora são disponibilizadas, conforme 

relacionadas neste Edital. 

2. As inscrições dar-se-ão exclusivamente através do site www.novavida.org.br/cfm, no menu “Cadastro de 

Professores”. 

3. Na quarta-feira, dia 12 de dezembro serão anunciados os nomes dos integrantes do Corpo Docente para 

o ano de 2020 e, posteriormente, para o ano de 2021. 

a. À ciência dos candidatos ao Corpo Docente, as vagas para a inscrição dos alunos do CFM 

serão abertas no dia seguinte, quinta-feira, dia 13 de dezembro, sendo finalizadas no dia 31 de 

janeiro de 2020. 

4. Antes de preencherem o cadastro, é tarefa do candidato à docência ler todas as páginas do site do CFM, a 

fim de manter-se inteirado 

5. Como pré-requisitos, exige-se que tal candidato: 

a. Exerça o Ministério Pastoral de forma reconhecida pelo Conselho das Igrejas de Nova Vida 

do Brasil. 
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§ Exceções podem ocorrer, por convite da coordenação, considerando o efetivo 

conhecimento do mesmo na área a ser lecionada. 

b. Tenha concluído o Ensino Médio. 

6. Serão considerados, dentre os critérios para seleção, os seguintes aspectos: 

a. Confirmação da parte do professor de sua chegada à Tijuca a, no máximo, meia hora antes do 

início de sua aula. 

b. Análise do conhecimento sobre a(s) disciplina(s) pretendida(s) a lecionar, assim como a 

experiência na prática ministerial sobre a(s) mesma(s), conforme descrito no formulário de 

cadastro. 

c. Análise dos demais aspectos do currículo ministerial e acadêmico. 

d. Que tenha presença regular nas reuniões mensais do Conselho. 

 

II. SOBRE AS AULAS 

 

7. No decorrer do mês de fevereiro de 2020 serão entregues aos professores os Conteúdos Programáticos das 

disciplinas do curso, os quais deverão nortear as aulas. 

8. De igual modo, serão apresentados aos professores os livros-base a serem utilizados pelos docentes. 

9. Os dias das aulas ocorrem nas segundas e nas quartas-feiras, na Igreja de Nova Vida da Tijuca, sendo 

divididos em três tempos com duração de 55 minutos cada, a saber: 

a. 1º tempo: entre 19:00 e 19:55 

b. Intervalo: entre 19:55 e 20:10 

c. 2º tempo: entre 20:10 e 21:05 

d. 3º tempo: entre 21:05 e 22:00 

10. Os professores devem respeitar, com zelo, o horário do intervalo dos alunos, tão logo seja ouvido o sinal 

sonoro, procedendo da mesma forma quanto ao horário do término da aula. 

11. Caso desejem, os professores podem utilizar slides (do programa Power Point) para projeção de suas aulas. 

Caso prefiram utilizar quadro branco ou flip chart, deverão avisar ao secretário do curso com antecedência, 

a fim de que o mesmo prepare o local se separe as canetas. 
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12. As aulas serão transmitidas online para os alunos da EAD. 

13. Não serão entregues apostilas impressas. Caso um professor deseje fazê-lo, deverá enviar a mesma em PDF 

à coordenação, que as disponibilizará no site do CFM. 

14. Eventuais ausências devem ser avisadas com antecedência ao coordenador que, então, chamará a cobri-lo 

o Professor Substituto do curso (cujos nomes não constarão na classificação dos professores a lecionarem 

em 2020), que deverá seguir o Conteúdo Programático em continuidade ao ponto em que o Professor 

Titular findou sua última aula. 

 

III. SOBRE A AGENDA 

 

15. É responsabilidade do professor estar inteirado sobre as datas de suas aulas e das provas dos módulos de 

suas disciplinas, assim como as dos demais eventos relacionados ao CFM, datas estas disponibilizadas e 

atualizadas no site supracitado. 

16. Além das aulas, devem os professores se comprometer a comparecer em dois eventos do CFM: a aula de 

abertura (comumente denominada de “Aula Magna”) e o evento de encerramento da turma (“Cerimônia 

de Formatura”), trajados com terno preto e camisa de colarinho clerical branca (no caso dos pastores). 

Quanto aos dias de prova, os professores não precisam comparecer, pois a mesma será aplicada pelo 

secretário do CFM. 

 

IV. SOBRE A AJUDA DE CUSTO 
 

17. Ainda que os professores sirvam de forma voluntária e sem vínculo-empregatício, o CFM se propõe a 

fornecer-lhes ajuda de custo de R$ 40,00 (quarenta Reais) a hora-aula – portanto, ao lecionar em um dia 

as três horas-aula que a compõe, o valor a ser creditado ao professor será de R$ 120,00 – a ser feito 

exclusivamente por transferência bancária, de maneira mensal, até o dia 15 de cada mês, motivo pelo qual 

os professores devem incluir, no formulário de cadastramento, seus dados bancários. 

18. Tais valores se aplicam tanto aos Professores Titulares quanto aos Professores Substitutos. 
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19. Além desta ajuda de custo, aos professores estarão disponíveis gratuitamente os lanches preparados pela 

equipe da cantina nos dias de aula. 

 

V. SOBRE AS DISCIPLINAS COM VAGAS DE PROFESSORES A SEREM PREENCHIDAS 
 

20. Segue a lista dos módulos com suas respectivas disciplinas e a relação das vagas a serem preenchidas, 

conforme reza este Edital. 
 

AULA DE ABERTURA    
  

Disciplinas Professores Dias de 
aula Tempos 

  
 Muito além do púlpito  Bp. Martinho Lutero *** 2   
 
  

   
  

1º MÓDULO: CONHECIMENTO BÍBLICO E DOUTRINÁRIO 
Total: 15 dias de aula e 1 dia de prova 
  

  

  
Disciplinas Professores Dias de 

aula Tempos 
  

 História da Igreja de Nova Vida  Bp. Tito Oscar Online    
 Síntese do Antigo Testamento Pr. Maurício Fortunato 5 15   
 Síntese do Novo Testamento Bp. Martinho Lutero 5 15   
 Doutrinas da Igreja de Nova Vida: Vários     
         O arrependimento dos pecados (** A ser definido **) 1 3   
          A doutrina da salvação  
          (Arminianismo Wesleyano) (** A ser definido **) 1 3 

  
          O Espírito Santo I (** A ser definido **) 1 3   
          O Espírito Santo II - Batismo e Dons Espirituais (** A ser definido **) 1 3   
          O Reino de Deus (** A ser definido **) 1 3   

(Dia de provas das disciplinas deste módulo)  1  
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2º MÓDULO: MINISTÉRIO DA PREGAÇÃO 
Total: 10 dias de aula e 1 dia de prova 
  

  

  
Disciplinas Professores Dias de 

aula Tempos 
  

 Língua Portuguesa Prof. Verônica Macena 3 9   
 Celebrações da Igreja de Nova Vida Bp. Robson Pereira 2 6   
 Homilética Bp. Martinho Lutero 5 15   
 Estágio (Opcional) Bp. Martinho Lutero *** ***   

(Dia de provas das disciplinas deste módulo)  1 2   
    

  
3º MÓDULO: VIDA CRISTÃ E ESPIRITUALIDADE 
Total: 6 dias de aula e 1 dia de prova 
  

  

  
Disciplinas Professores Dias de 

aula Tempos 
  

 Quebrantamento na vida do líder Pr. Luiz Kamp 1 3   
 Oração e Vida Devocional Pr. Luiz Kamp 1 3   
 Ética Ministerial Bp. Antônio Costa 2 6   
 A família do líder Vários 2 6   
          O cônjuge do líder (** A ser definido **)   

  
          Os filhos do líder (** A ser definido **)   

  
(Dia de provas das disciplinas deste módulo)  1 2   
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4º MÓDULO: LIDERANÇA CRISTÃ I 
Total: 4 dias de aula e 1 dia de prova 
  

   

  
Disciplinas Professores Dias de 

aula Tempos 
  

Mídias e estrutura do templo para o culto Israel Danon e Wesley Oliveira 1 3   
Direito Eclesiástico e Tributação Fiscal Pr. Ney Simões 1 3   
Diaconato: treinamento, organização e supervisão (** A ser definido **) 1 3   
O líder como anfitrião: recepcionando pregadores 
convidados (** A ser definido **) 1 3 

  
          (Dia de provas das disciplinas deste módulo)  1 2   
    

  
5º MÓDULO: LIDERANÇA CRISTÃ II 
Total: 7 dias de aula e 1 dia de prova 
  

   

  
Disciplinas Professores Dias de 

aula Tempos 
  

Acolhida aos visitantes e integração de novos 
membros (** A ser definido **) 1 3 

  
Discipulado de novos-convertidos Bp. Ademir Batista 1 3   
Aconselhamento Pastoral  
(O líder como conselheiro) Pr. Roberto Leal 4 12 

  
Visitas Pastorais Bp. Ademir Batista 1 3   
          (Dia de provas das disciplinas deste módulo)  1 2   
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6º MÓDULO: LIDERANÇA CRISTÃ III 
Total: 13 dias de aula e 1 dia de prova 

   
  

    
  

Disciplinas Professores Dias de 
aula Tempos 

  
 Líder genuíno ou líder “pro forma”? Bp. Martinho Lutero 1 3   
 Lidando com os manipuladores na igreja (** A ser definido **) 1 3   
 No deserto: O desânimo na vida do líder (** A ser definido **) 1 3   
 Psicologia Pastoral (A saúde emocional do líder) Pr. Cleo Holanda 4 16   
 O Princípio de Autoridade Bp. Martinho Lutero 3 12   
 Evangelismo e crescimento da igreja (** A ser definido **) 1 3   
 O Princípio de Jetro: O líder deve levantar outros 
líderes Bp. Martinho Lutero 1 3 

  
 Visão e identidade denominacional (** A ser definido **) 1 3   

(Dia de provas das disciplinas deste módulo)  1 2   
 

 

VI. SOBRE AS AVALIAÇÕES 

 

21. Todas as avaliações se darão pelo ambiente virtual adotado pelo CFM, não havendo nenhuma nota 

outorgada aos alunos através da elaboração de trabalhos ou da aplicação de provas impressas. 

22. As provas serão feitas ao término de cada módulo, englobando, no mesmo dia, todas as disciplinas que a 

integram. 

23. As provas não permitem consulta a nenhum material, somente ao conhecimento assimilado pelo aluno. 

24. No dia das provas, serão disponibilizados aos alunos o link da mesma, assim como a senha de acesso, a qual 

caducará no horário previsto do enceramento da prova. 

25. Aos professores é normativo que, de posse do Conteúdo Programático de suas disciplinas e dos livros-base 

das mesmas, enviem à coordenação, no decorrer do mês de fevereiro (os professores do 1º módulo) e março 

(os professores dos demais módulos), o mínimo 30 perguntas de múltipla escolha, com quatro opções em 

cada (sendo apenas uma a correta), a fim de que as mesmas integrem o banco de dados do sistema que as 

distribuirá de forma aleatória aos alunos no dia das provas. 
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a. O coordenador também pode incluir perguntas a este banco de dados, desde que delimitado 

pelos assuntos relacionados no Conteúdo Programático. 

b. Observação: não serão aceitas perguntas do estilo “Marque ‘verdadeiro’ ou ‘falso’...”. 

26. Na mesma oportunidade, os alunos farão uma pequena avaliação dos professores, considerando aspectos 

como conhecimento da disciplina, didática e pontualidade. Os professores receberão as médias de tal 

avaliação de maneira imediata, visando sempre o aperfeiçoamento de sua docência. 

 

VII. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

27. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  

28. Não será aceita solicitação de inscrição extemporânea ou em desacordo com as normas deste Edital.  

29. Esgotado o banco de classificados, poderá o coordenador convidar outros professores, dentro do Corpo 

Pastoral do Conselho das Igrejas de Nova Vida. 

30. Os casos omissos referentes ao Processo de Seleção serão deliberados pela coordenação.  

 

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 2019. 

 

 

 

BP. MARTINHO LUTERO SEMBLANO 
COORDENADOR DO CFM 
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