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EDITAL Nº 17/2023 

 

PROCESSO SELETIVO 2023.2 

CURSO INTENSIVO DE TEOLOGIA E MISSIOLOGIA COM ÊNFASE EM ARTES 

A DIRETORIA DO INSTITUTO NISSI DE MISSÕES, faz saber aos interessados(as) que 

estão abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO com admissão em julho de 

2023, para o Curso Intensivo de Teologia e Missiologia com Ênfase em Artes na Modalidade 

Presencial. 

1. O CURSO 

 

1.1. O curso intensivo é em período integral e em regime de internato, com 

duração de 05 (cinco) meses. Durante o período do curso, os(as) alunos(as) são 

acompanhados diariamente por uma equipe de coordenadores(as)/obreiros(as) e 

participam de diversas atividades com vistas ao seu aperfeiçoamento pessoal e ministerial. 

Neste tempo, através das aulas, períodos de intercessão, devocionais, escalas de 

manutenção, dentre outras tarefas, eles(as) recebem a base necessária para 

desenvolverem o trabalho missionário de forma excelente, onde quer que estejam 

inseridos(as). 

1.2. Todo o curso será realizado na Base Missionária Nissi em Araçatuba, 

localizada na Rua Yoshio Komegae, S/N, Quadra 09, Lote 05, bairro Chácaras de Recreio 

Monteiro, CEP: 16.027-215, Araçatuba – SP, com exceção do período do Estágio Prático 

Artístico-Social que poderá ser realizado em diversas cidades de um determinado estado 

do Brasil. 

2. DAS VAGAS E DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
2.1. As vagas são limitadas ao número de 35 (trinta e cinco) alunos(as) e 

exclusivas para candidatos(as) que tenham interesse em servir por, no mínimo, 01 (um) 

ano, em nosso ministério, após a conclusão do curso. 
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2.2. O processo seletivo compreende a análise dos formulários de inscrição, 

entrevista pessoal, entrevista com psicólogo, entrevista com a liderança (pastor(a)/líder); 

caso seja necessário também entrevista familiar; mediante as normas e condições contidas 

neste Edital, seus anexos e posteriores retificações, caso existam. 

2.3. O preenchimento dos formulários de inscrição, bem como o pagamento da 

taxa de inscrição não garantem a vaga ao(à) candidato(a). 

2.4. É obrigatório ao(à) candidato(a), tomar conhecimento de todas as normas e 

procedimentos indicados neste Edital e nas demais publicações pertinentes, sendo que a 

inscrição implicará na aceitação das normas definidas, sobre as quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

A inscrição do(a) candidato(a) implicará no tácito conhecimento e aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 

alegar desconhecimento. 

3.1. Poderá concorrer a uma das vagas ofertadas neste processo seletivo, o(a) 

candidato(a) que atenda aos seguintes critérios: 

a) O(A) candidato(a) deve ter disponibilidade para servir no ministério durante 01 (um) 

ano, no mínimo, após a conclusão do curso; 

b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos (completos até 06 de julho de 2023), sendo 

que menores de idade podem se inscrever, desde que tenham completado o Ensino 

Médio e apresentem autorização dos pais ou responsáveis, com assinatura 

reconhecida e autenticada em cartório; 

c) Apresentar confissão de fé cristã; 

d) Ser membro(a) efetivo(a) de uma igreja evangélica; 

e) Ter bom testemunho dentro e fora da Igreja; 

f) Ter boa recomendação pastoral; 

g) Ter vida de oração e meditação na Palavra; 

h) Ser responsável no compromisso com as atribuições que lhe forem conferidas; 
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i) Ter reconhecida idoneidade moral e reputação ilibada, sendo passível de 

desclassificação qualquer candidato(a) que esteja sendo, ou venha a ser, 

processado(a) ou investigado(a), cível, administrativa ou criminalmente; 

j) Apresentar certificado de vacinação contra a COVID-19 com as devidas doses 

aplicadas. 

3.2. O(A) candidato(a) deverá realizar a sua inscrição via internet, através do site 

www.institutonissi.com.br, no período compreendido entre 05 de Maio a 31 de Maio de 

2023. 

3.3. A inscrição só será confirmada após o recebimento do comprovante de 

depósito ou transferência, no prazo estipulado no item 4.1. 

Nota 1:  Alunos(as) com limitações físicas e/ou de saúde, deverão declará-las no formulário 

de inscrição, pois devido às condições estruturais, o INM reserva-se ao direito de estudar 

cada caso individualmente. 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

 
4.1. Primeira Etapa. A taxa de inscrição no valor de R$40,00 (quarenta reais) 

deverá ser paga, até 03 (três) dias úteis contados a partir da inscrição, através de depósito 

bancário, transferência bancária ou Pix.  

Dados para o pagamento: 

Banco Banco do Brasil 

Agência 3553-X 

Conta Corrente 20.948-1 

Titular Organização Nissi 

Chave Pix CNPJ 08.545.616/0001-50 

 

Feito o pagamento da taxa de inscrição, é obrigatório o envio do comprovante digitalizado, 

caso seja depósito bancário ou envio do comprovante de transferência bancária ou Pix para 

o e-mail: instituto@cianissi.com com sua identificação no e-mail; 

mailto:instituto@cianissi.com
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a) Em caso de desistência ou indeferimento do(a) candidato(a), a taxa de inscrição não 

será reembolsada. 

b) Caso o(a) candidato(a) não envie o comprovante de depósito dentro do prazo, sua 

inscrição poderá ser indeferida, sendo necessária uma nova inscrição. 

4.2. Segunda Etapa. Após a inscrição os formulários do processo seletivo devem 

ser feitos pela plataforma Google Forms através do link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhozTZLPwqPG4eBaQ0sOF2FZuv47mCMD

ARsM31GxUUShcQ8A/viewform?usp=sf_link 

Este formulário pessoal de inscrição deve ser preenchido e enviado de forma online. Os 

demais documentos devem ser preenchidos, digitalizados e enviados pelo(a) candidato(a) 

para o e-mail: instituto@cianissi.com, a saber: 

a) Carta de recomendação pastoral (Área do candidato no site INM); 

b) Testemunho do(a) candidato(a) escrito a próprio punho, com no máximo 30 linhas, 
assinada e datada por este; 

c) Declaração de fé do(a) candidato(a) escrita a próprio punho, com no máximo 30 
linhas, assinada e datada por este; 

d) 1 Foto 3x4 recente; 

e) Declaração de responsabilidade das informações do(a) candidato(a) (Área do 
candidato no site INM); 

f) Declaração de responsabilidade das informações do(a) líder (Área do candidato no 
site INM); 

 
4.2.1. O(A) líder ou o(a) pastor(a) do(a) candidato(a) deverá preencher e enviar de 

forma online, através da plataforma Google Forms, o formulário do(a) líder: 

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpuhXOnDr0_d_6PN71U_b9-Uku7kk9-

7OYmJry3kC6m-MqDA/viewform?usp=sf_link 

 
Nota 1: Todos os documentos supracitados deverão ser enviados em um único e-mail 

com as seguintes orientações para título: “INSCRIÇÃO INM 2023.2 – NOME 

COMPLETO DO(A) CANDIDATO(A)”. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhozTZLPwqPG4eBaQ0sOF2FZuv47mCMDARsM31GxUUShcQ8A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhozTZLPwqPG4eBaQ0sOF2FZuv47mCMDARsM31GxUUShcQ8A/viewform?usp=sf_link
mailto:instituto@cianissi.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpuhXOnDr0_d_6PN71U_b9-Uku7kk9-7OYmJry3kC6m-MqDA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpuhXOnDr0_d_6PN71U_b9-Uku7kk9-7OYmJry3kC6m-MqDA/viewform?usp=sf_link
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Nota 2: Todos os documentos deverão ser integralmente preenchidos e assinados. Os que 

não estiverem completos serão desconsiderados. 

Nota 3: Para o download dos documentos é necessário fazer o login na área do(a) 

candidato(a) no site do INM (login e senha são cadastrados no ato da inscrição). 

Nota 4: Caso o(a) candidato(a) mude de igreja durante o processo seletivo, a 

coordenação do Instituto Nissi de Missões analisará o caso individualmente, podendo 

solicitar o contato com os(as) líderes da antiga e atual igreja do(a) mesmo(a). 

4.3. Terceira Etapa. Envio de vídeos: 2 (dois) vídeos obrigatórios e 1 (um) 

vídeo opcional.  

a) O primeiro deverá conter o testemunho pessoal do(a) candidato(a);  

b) O segundo deverá ser a interpretação de um dos textos: “A Corista” ou “Os 

Malefícios do Tabaco” de Anton Tchekhov (REFERÊNCIAS: TCHEKHOV, Anton. 

A CORISTA E OUTRAS HISTÓRIAS. Porto Alegre: L&PM, 2012/ TCHEKHOV, 

Anton. OS MALES DO TABACO E OUTRAS PEÇAS EM UM ATO. 3ª edição. 

Cotia: Ateliê, 2019); e  

c) O terceiro (opcional) é direcionado aos(às) candidatos(as) com experiência em 

canto/dança/circo ou outra habilidade artística. 

4.3.1. Especificações do primeiro vídeo (Testemunho Pessoal): 

a) O vídeo deve ter duração de 4 (quatro) a 6 (seis) minutos; 

b) O vídeo não deve ser editado; 

c) O vídeo deverá ser gravado com o celular na horizontal e ter boa definição de áudio 
e imagem (precisamos lhe ouvir e ver com clareza); 

d) Para nos enviar o vídeo faça um upload no Google Drive e nos encaminhe o link 

para o e-mail instituto@cianissi.com, com as seguintes orientações para título: 

“TESTEMUNHO PESSOAL – NOME COMPLETO DO(A) CANDIDATO(A)”; 

e) O(A) candidato(a) deverá iniciar o vídeo falando o seu nome. 

 
4.3.2. Especificações do segundo vídeo (Interpretação): 

a) O vídeo deve ter duração de 2 (dois) a 4 (quatro) minutos; 

mailto:instituto@cianissi.com
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b) O vídeo não deve ser editado; 

c) Ter fundo branco ou preto; 

d) O vídeo deverá ser gravado com o celular na horizontal e ter boa definição de áudio 

e imagem (precisamos lhe ouvir e ver com clareza); 

e) Para nos enviar o vídeo, faça o upload do vídeo no Google Drive e nos encaminhe 

o link para o e-mail instituto@cianissi.com, com as seguintes orientações para 

título: “INTERPRETAÇÃO – NOME COMPLETO DO(A) CANDIDATO(A)”; 

f) O e-mail deve estar identificado com o nome do(a) candidato(a) e o nome do 

texto interpretado; 

g) A descrição do vídeo no Google Drive deve conter o nome do(a) candidato(a) e o 

nome do texto escolhido. 

4.3.3. Especificações do terceiro vídeo (Artístico): 

a) O vídeo deve ter duração de 2 (dois) a 4 (quatro) minutos; 

b) O vídeo não deve ser editado; 

c) O vídeo deverá ser gravado com o celular na horizontal e ter boa definição de áudio 

e imagem (precisamos lhe ouvir e ver com clareza); 

d) O(A) candidato(a) poderá cantar, dançar, executar modalidades circenses ou 

demonstrar outras habilidades artísticas; 

e) Para nos enviar o vídeo, faça o upload do vídeo no Google Drive e nos encaminhe 

o link para o e-mail instituto@cianissi.com, com as seguintes orientações para 

título: “APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA – NOME COMPLETO DO(A) 

CANDIDATO(A)”; 

f) A descrição do vídeo no Google Drive deve conter o nome do(a) candidato(a). 

Nota 5: O terceiro vídeo (Artístico) é opcional, logo, o não envio deste material não implicará 

na desclassificação do(a) candidato(a). 

mailto:instituto@cianissi.com
mailto:instituto@cianissi.com
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Nota 6: O vídeo que não respeitar os limites de duração (mínimo e máximo), conforme 

informado anteriormente, não será aceito. 

 
4.4. Quarta Etapa: Entrevistas 

a) Entrevista com o(a) pastor(a) ou o(a) líder. A entrevista poderá ser realizada por 

telefone ou vídeo chamada via WhatsApp/Google Meet; 

b) Entrevista pessoal por meio de vídeo chamada via WhatsApp ou Google Meet; 

c) Entrevista com psicólogo(a) por meio de vídeo chamada via WhatsApp ou Google 

Meet; 

d) Caso a equipe de seleção do INM julgue importante, poderá solicitar entrevista com 

um familiar do(a) candidato(a). 

5. DOS(DAS) APROVADOS(AS) 

5.1. O e-mail de aprovação ou reprovação será enviado para o e-mail do(a) 

candidato(a) conforme descrito no item 8. 

5.2. Os(As) candidatos(as) aprovados(as) deverão observar e obedecer a forma e 

data limite de envio dos documentos para a matrícula. 

5.3. O(A) candidato(a) aprovado(a) que não enviar todos os documentos até o prazo 

estipulado e na forma correta, perderá a vaga que será preenchida por um(a) dos(as) 

candidatos(as) da lista de espera. No caso de substituição de alunos(as), o(a) candidato(a) 

substituto será informado(a) pelo Instituto Nissi de Missões, através de e-mail. 

6. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA MATRÍCULA 

6.1. Somente estão obrigados ao envio dos documentos abaixo relacionados, os(as) 

candidatos(as) que forem aprovados(as) e/ou os que venham substituir algum(a) 

candidato(a) desistente. 

6.2. Os documentos devem ser digitalizados com boa resolução, coloridos e no 

formato PDF e enviados para o e-mail: instituto@cianissi.com 

mailto:instituto@cianissi.com
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a) RG ou RNE (com menos de 10 anos de emissão) (*); 

b) Passaporte (caso de estrangeiro); 

c) CPF ou Carteira Nacional de Habilitação (*); 

d) Título de Eleitor; 

e) Certificado de Reservista; 

f) Comprovante de Residência; 

g) Cartão de Vacinas; 

h) Cartão do SUS; 

i) Certidão de Antecedentes Criminais; 

j) Certificado de Vacinação contra a COVID-19 com as devidas doses aplicadas. 

Nota 1: Candidatos(as) estrangeiros(as) devem providenciar o visto estudantil para o 

período em que estarão em nosso país. 

Nota 2: Na chegada do(a) candidato(a) à Base, as cópias dos documentos descritos acima 

devem ser apresentadas, juntamente com toda a documentação relacionada ao Processo 

Seletivo (Testemunho, Declaração de Fé e demais documentos). 

Nota 3: O(A) Aluno(a) deverá autenticar em cartório os seguintes documentos: 

a) RG ou CNH (com menos de 10 anos de emissão); 

b) Passaporte e RNE (caso estrangeiro); 

c) Contrato de Adesão (será enviado posteriormente no e-mail do aluno no decorrer do 
processo de aprovação); 

d) Autorização de uso e cessão de imagem e voz (será enviado posteriormente no e-
mail do aluno no decorrer do processo de aprovação). 

 
7. DO INVESTIMENTO 
 

7.1. Os módulos de Teologia/Missiologia e Artes são gratuitos. Entretanto, o(a) 

aluno(a) deverá arcar com as seguintes despesas: 

a) Taxa de colaboração para a manutenção da base no valor de R$120,00 (cento e vinte 
reais) por mês (cinco meses); 

b) Passagens referentes ao Estágio Prático Artístico-Social; 

c) Passagens aéreas e translado até a base; 
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d) Material didático (livros, apostilas, cópias, maquiagem, figurino para peças e afins); 

e) Despesas pessoais. 

 
7.2. O (A) aluno(a) deverá arcar com as despesas referentes ao seu translado da 

Estância Nissi em Araçatuba até o aeroporto ou rodoviária de origem, definido e avisado 

previamente pela coordenação do INM, as passagens aéreas ou terrestres de ida e volta 

para a cidade e estado determinado e as despesas referentes à volta para a base do INM 

ao final do Estágio Prático Artístico-Social. 

Nota 1: O(A) aluno(a) também poderá optar por realizar o Estágio Prático Artístico-Social 

na região de Araçatuba, São Paulo. Nesse caso, ele(a) deverá arcar com os valores 

referentes ao deslocamento que serão informados no dia 31/08/2023. 

8. DA PROGRAMAÇÃO E PRAZOS 

 

 

EVENTO DATA 

Primeiro dia para inscrições 05/05/2023 

Último dia para as inscrições 31/05/2023 

Último dia para envio de formulários e vídeos (itens 4.2 

e 4.3) 

17/06/2023 

Envio do e-mail de aprovação e reprovação 26/06/2023 

Último dia para envio de documentos (item 6.3) 08/07/2023 

Chegada dos alunos na base 22 e 23/07/2023 

Início do 2º semestre 24/07/2023 

Data limite para a compra das passagens aéreas do 
Estágio Prático Artístico-Social 

31/08/2023 

Estágio Prático Artístico-Social 09/11 a 10/12/2023 

Formatura e encerramento do 2º semestre 16/12/2023 
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9. DOS CANCELAMENTOS E RESTITUIÇÕES 

9.1. Em caso de cancelamento ou indeferimento do(a) candidato(a) a taxa de inscrição 

não será restituída. 

9.2. Em caso de desistência, o(a) candidato(a) deverá comunicar a coordenação até 

o dia 09/07/2023. 

 

10. DAS AVALIAÇÕES 

 
10.1. Os critérios de avaliação estão detalhados no Manual do Aluno. 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
11.1. O Instituto se isenta de qualquer responsabilidade quanto à conservação e/ou 

manutenção do material didático e pessoal dos(as) alunos(as). 

11.2. Será permitido o uso de tablets ou notebooks, para acesso exclusivo ao material 

de aula e pesquisas relacionadas 

11.3. Os(As) alunos(as) se hospedam na Base Missionária Nissi em Araçatuba, onde 

serão oferecidas três refeições diárias e três lanches. 

11.4. O Instituto Nissi de Missões oferece dormitórios masculinos e femininos com 

treliches. Contudo, o(a) aluno(a) é responsável por suas roupas de cama, cobertores e 

travesseiros. 

11.5. Os(As) alunos(as) não poderão receber visitas durante todo o período de curso, 

inclusive no período do Estágio Prático Artístico-Social, salvo casos emergenciais 

estudados juntamente com a coordenação do curso. 

11.6. Os(As) alunos(as) não terão folgas no período do Estágio Prático Artístico-

Social. 

11.7. O(A) candidato(a) que for aprovado(a) no Processo Seletivo deve estar ciente 

do compromisso assumido de servir por um ano na Cia de Artes Nissi após a conclusão do 
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curso (caso seja aprovado(a) no treinamento e seja convidado(a) a permanecer servindo 

no ministério). 

11.8. O Instituto Nissi de Missões poderá solicitar a saída/desligamento, 

a qualquer momento, do(a) aluno(a) que não estiver condizente com as 

atividades a ele(a) atribuídas, bem como aquele(a) que não respeitar os 

princípios de conduta moral e retidão pessoal, estabelecidos pelo Manual do 

Aluno e pelo Livro de Cultura do INM, dentro e fora do ambiente da instituição. 

11.9. Visando um melhor aproveitamento do desempenho dos(as) alunos(as) 

durante o tempo intensivo de estudos, não será permitido namoro entre alunos do 

Instituto Nissi de Missões. 

11.10. Maiores informações sobre o funcionamento e as regras internas da 

Instituição constam no Manual do Aluno, disponível no site do INM. Este manual deve 

ser lido em sua totalidade pelo(a) candidato(a) antes de efetuar a inscrição. 

ANEXO I 

Módulo de Teologia e Missiologia 

DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

BLOCO DE APROXIMAÇÃO 

MISSIOLOGIA I  
(Introdução, História Da Igreja E Teologia Bíblica) 

15h 

ÉTICA CRISTÃ  
(Liderança E Caráter) 

15h 

TEOLOGIA SISTEMÁTICA I  
(Bibliologia e Teologia Própria) 

15h 

TEOLOGIA SISTEMÁTICA II 
(Cristologia E Pneumatologia) 

15h 

TEOLOGIA SISTEMÁTICA III 
(Soteriologia E Eclesiologia) 

15h 

PANORAMA BÍBLICO DO ANTIGO TESTAMENTO E DO 
NOVO TESTAMENTO 

30h 

HERMENÊUTICA E HOMILÉTICA 30h 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 15h 

BLOCO DE APROFUNDAMENTO 

MISSIOLOGIA II (TRANSCULTURAL) 15h 

MISSIOLOGIA III (URBANA) 15h 

FILOSOFIA DAS RELIGIÕES 15h 

ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA 15h 

COSMOVISÃO CRISTÃ 15h 

ACONSELHAMENTO BÍBLICO 15h 

ESTÁGIO PRÁTICO SOCIAL 210h 

TOTAL DE HORAS 450h 

 

ANEXO II 

Módulo de Artes 

DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

HISTÓRIA DO TEATRO 15h 

ARTEOLOGIA 15h 

JOGOS TEATRAIS 24h 

IMPROVISAÇÃO TEATRAL 24h 

EXPRESSÃO VOCAL 15h 

EXPRESSÃO CORPORAL 15h 

INTRODUÇÃO À DANÇA 15h 

DANÇAS URBANAS  15h 

MODALIDADES CIRCENSES 15h 

INTERPRETAÇÃO I 15h 

INTERPRETAÇÃO II 15h 

MÉTODO STANISLAVSKI 15h 
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MÉTODO GROTOWSKI 15h 

MÁSCARA NEUTRA E COMMEDIA DELL’ARTE 15h 

COMÉDIA 15h 

CLOWN 15h 

MAQUIAGEM ARTÍSTICA 15h 

PREPARAÇÃO CORPORAL 30h 

ESTÁGIO PRÁTICO ARTÍSTICO 300h 

TOTAL DE HORAS 603h 

 

ANEXO III 

Workshops 

 

 

TOTAL DE HORAS DO CURSO  1.104h 

 

Nota 1: A coordenação do Instituto poderá fazer quaisquer alterações na carga horária do 

curso, que julgar necessária para o aprimoramento do conteúdo do curso. 

 

  

WORKSHOPS CARGA 
HORÁRIA 

PATERNIDADE 9h 

EVANGELISMO CRIATIVO 3h 

SAÚDE EMOCIONAL 6h 

VIDA NA MISSÃO 6h 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 15h 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 9h 

TOTAL DE HORAS 51h 


