EDITAL 2015
PROCESSO SELETIVO PARA O TREINA MALTA

A Agência Malta – Missão Jovem Metodista e a Confederação Metodista de Jovens abrem as
inscrições para os jovens de 18 a 35 anos interessados em participar da 3ª edição do Treina Malta, que será
realizado entre os dias 4 a 12 de dezembro de 2015 na cidade de Londrina, PR.
O Treina Malta é a escola nacional de treinamento missionário dos jovens metodistas, que a cada
ano acontece em cidades diferentes possibilitando a participação dos jovens de todo o Brasil. Tem como
objetivo capacitá-los a exercerem o seu chamado missionário na sua igreja local, bairro, cidade, país e até
outras nações, entendendo o que de fato é MISSÃO. Durante os dias de treinamento o jovem é levado a
uma experiência intensiva tanto teórica quanto prática.
Deus tem levantado jovens para fazer a diferença nesta geração e este jovem pode ser – VOCÊ!
“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em
Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.” (Atos 1:8).

Das vagas.
1. A quantidade de vagas disponíveis para o Treina Malta no ano de 2015 é de 50 (cinquenta) sendo todas
destinadas a novos estudantes. Consideram-se novos/as estudantes todos/as que não tenham participado
das edições anteriores, inclusive quem fez inscrição e foi aprovado nas outras edições, mas não pôde
participar.

Dos pré-requisitos.
2. Estão aptos a participar do Treina Malta, jovens com os seguintes critérios:


Jovem de 18 a 35 anos;



Que tenha o ardor missionário e paixão por vidas;



Que já esteve ou está envolvido em algum projeto missionário de local à internacional;



Que reconhece que é necessário aprender sobre o Reino de Deus a cada dia;



Que estejam compromissados com Deus no seu modo de ser e estilo de vida;



Que tenha a aprovação da Igreja e Pastor local para participar (carta de recomendação);



Que tenha a carta de recomendação da Federação de Jovens da Região;



Que esteja apto para ser entrevistado via skype ou telefone;



Que tenha disciplina com os horários;



Que respeite as regras;



Que esteja pronto a ser repreendido em situações não conivente com a proposta do treinamento;

Da inscrição, pagamento e desistência.
3. A inscrição e pagamento serão através do formulário online no link - https://docs.google.com/forms/d/1qV6xeuAF5j4eMurEnGL1NWjUEX6gV0UwqGSjuPH5wA/viewform

3.1. Serão consideradas inscrições válidas aquelas em que todos os campos estejam preenchidos
devidamente. Em caso da omissão de informações relevantes, o caso será tratado diretamente com o
pastor e presidente da federação; a inscrição será desconsiderada.
3.2. No momento da inscrição esteja ciente da aprovação ou não do seu pastor local, igreja e federação de
jovens. Se possível já tenha as cartas de recomendação em mãos.
3.3. Os casos de desistência serão analisados pela Equipe Malta.

Das cartas de recomendação.
4. Conforme mencionado acima, tenham “em mãos” as cartas de recomendação no momento da inscrição.
Caso não seja possível (tenha a certeza que sua igreja local, seu pastor e a federação aprovam sua
participação), as cartas deverão ser enviadas até 20 (vintes) dias após sua inscrição e pagamento.

Das entrevistas.
5. A entrevista tem como objetivo conhecer melhor o jovem para uma aproximação antes mesmo do
treinamento. Sendo necessário conhecer sua realidade, envolvimento com a igreja local e os projetos que o
mesmo já está envolvido. Será marcada após a confirmação do recebimento da inscrição, confirmação do
pagamento e recebimento das cartas.

Dos valores.
6. O valor da inscrição inclui: hospedagem, alimentação, translado, material e camisa. O valor da inscrição
não inclui: passagem aérea ou rodoviária até Londrina, PR. E hospedagem fora dos dias do treinamento.
6.1. O período de inscrição será do dia 22 de Julho a 01 de novembro de 2015, nos valores indicados
abaixo:



Inscrição até 06/09 - R$ 580,00



Inscrição até 06/10 - R$ 620,00



Inscrição até 01/11 - R$ 660,00

Do translado do aeroporto até o sítio e chegadas antecipadas



Teremos dois horários de translado até o sítio: 1º às 10h30 e 2º às 14h00 do dia 04/12 (chegada).



Teremos dois horários de translado até o aeroporto: 1º às 08h00 e 2º às 12h00 do dia 13/12 (saída).

A Malta não se responsabilizará tanto com translado quanto com a hospedagem para quem chegar antes
do dia 04 de dezembro. E também não se responsabilizará pela permanência depois do dia 13/12.

Das disposições gerais.
7. As inscrições se encerrarão a qualquer momento (sem prévio aviso) assim que todas as vagas forem
preenchidas, ou no dia 01 de novembro.
7.1. Se necessário entraremos em contato com o Pastor por telefone para verificar se realmente o candidato
foi recomendado para participar do treinamento missionário.

