FICHA DE ENTREVISTA CBB
Dados Pessoais
Nome: ___________________________________________________ Data Nasc.: ____/____/_____ Sexo:

□F □M

Endereço: ___________________________________________________________________ CEP: _________-______
Cidade: __________________________________ Estado: _____ Fones: (

) _________________________________

Ocupação: ______________________________ Escolaridade: _________________ Curso: ______________________
E-mail: ________________________________________________________ Instagram: ________________________
Facebook: ________________________________________ Skype: ________________________________________
Estado Civil:

□Solteiro(a). □Casado(a). □Viúvo(a) □Divorciado(a) □Outro: __________________________________________________

Vivência em Comunidade Cristã
Comunidade que participa: __________________________________
Obreiro de tempo integral da Comunidade: ________________________________

Qual é o seu envolvimento e participação na igreja? (Inclua há quanto tempo) __________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Você se sente à vontade trabalhando com pessoas de outras denominações?

□ Sim

□ Não

Se “não”, explique:

________________________________________________________________________________________________
Familiaridade, empatia, facilidade com:

□Crianças

□ Adolescentes

□ Jovens

□ Casais

□ Adultos

□ Famílias

Vida com Deus
Para as respostas abaixo, use os espaços em branco e o verso da folha.

1 - Você tem um compromisso consciente com Deus?
________________________________________________________________________________________________

2 - Como é seu relacionamento com Deus atualmente? ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

3 - Você tem o hábito de ler a Bíblia e orar diariamente?
aprender?

□Não □ Sim – Se a resposta for “não”, você gostaria de

□ Não □ Sim

4 - O que você tem apreendido ultimamente nas suas devocionais?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

5 - Quais são os aspectos da sua vida nos quais você precisa crescer, amadurecer, desenvolver-se?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Referências
Pessoas para quem você solicitou que preenchesse o “Formulário de Recomendação”
Pastor/Obreiro: Nome: ______________________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________ Fone: (

) ________________________

Pessoa da comunidade: Nome: ____________________________________ Relacionamento: ___________________
E-mail: ______________________________________________________ Fone: (

) _____________________

Habilidades Pessoais
Classifique sua capacitação / habilidade usando os números correspondentes aos seguintes critérios:
1 - não tenho experiência
3 - já tenho experiência
5 - já ensinei
2 - tenho vontade de aprender
4 - estou apto a ensinar
Aconselhamento ______
Artes
______
Esportes
______
Quais _______________
Cozinha
______
Jogos de mesa ______
Jogos em Grupo ______

Culinária
______
Desenho e pintura ______
Dirigir veículos
______
Qual Carteira?
______
Enfermagem
______
Filmagens
______
Fotografia
______

Tem Treinamento em Primeiros Socorros?

Lavar louça
______
Limpeza
______
Manutenção
______
Música (canto)
______
Música (instrumento) ______
Qual? __________________

□ Não □ Sim -

Oratória (falar em público) ______
Ornamentação
______
Photoshop
______
Teatro (pantomima) ______
Trabalhos manuais ______
Liderança
______

Onde foi treinado? _________-

_______________________

Quais são seus talentos e habilidades? Não seja modesto (a).
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Quais são seus hobbies e interesses? _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Há alguma outra informação importante?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 Escreva sua biografia. (A sua história de vida e de fé):
 Escreva uma carta de intenções em relação ao CBB (porque queres fazer o CBB e o que esperas
do CBB?):

Data: ____/____/_____

Assinatura: _______________________

