
Critério á Candidato Missionário SGM 
O candidato a Missionário Quadrangular é uma pessoa que tenha certeza de seu 
chamado transcultural e sendo indicado por sua liderança, esteja disposto a submeter-
se ao processo seletivo da SGM. Todas as despesas durante o processo serão 
custeadas pelo interessado. 
1. Prioridades (Campo) 

A prioridade da Secretaria Geral de Missões para envio de missionários 
quadrangulares será: 

 Países onde não existe a IEQ para a abertura da mesma.   
 Países que tenham semelhanças lingüísticas com o Brasil 
 Missionários que sirvam na Janela 10/40. 
 Povos não alcançados e de baixo custo. 

 
Países de primeiro mundo não têm prioridades, em tal caso, os 

missionários terão o apoio da SGM apenas técnico e espiritual. Estes, após 
serem aprovados no processo seletivo, serão enviados como missionários BI-
VOCACIONAIS, não sendo apoiados financeiramente pela SGM-Brasil. Outras 
situações serão analisadas pela SGM.  
 
2. Critérios do Missionário Internacional 

 Ser membro do Ministério Quadrangular segundo o Art. 23 do 
Estatuto da IEQ; 

 Ter demonstrado experiência ministerial; 
 Ter a recomendação de seu pastor e superintendente e ser 

aprovado pelo CED; 
 Demonstrar espírito submisso e disposição para aprender e 

seguir as diretrizes de trabalho da SGM; 
 Demonstrar potencial para ministério transcultural; 
 Ter treinamento transcultural: CTMQ e/ou outros; 
 Definição de um projeto (modelo anexo); 
 Aprovação no processo seletivo da SGM. 

 
3. Documentos necessários para processo seletivo 

 Cópia dos documentos pessoais: Rg, CPF, Certidão de 
casamento (se for o caso), certificações, Histórico Escolar, 
Profissional e Ministerial, credencial. 

 2 fotos 3x4 
 Antecedentes Criminais, data recente. 
 Preenchimento dos formulários (que SGM enviará) 
 Juntamente com formulário enviar para SGM cartas de 

recomendação de seu pastor e superintendente, aprovado pelo 
CED.   

 Endereço e telefone de três pessoas que possam dar referência 
sobre o candidato. 

 
4. Requisitos necessários 

 Avaliação médica recente 
 Após envio de toda documentação acima, terá uma Entrevista na 

SGM-Brasil.  
 Avaliação psicológica juntamente com sua família (será realizado 

no mesmo dia da entrevista) 
 E sendo aprovado, inicia o processo de envio. 

 
Obs.: Os formulários, no caso de casal, devem ser preenchidos pelos dois. 
Formulários individuais. 


