
 

 EDITAL Nº 024- 06 de agosto de 2019. 
 

PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA O PROJETO 
RADICAL BRASIL CRISTOLÂNDIA 

 
A Gerência Executiva de Assistência Social da Junta de Missões Nacionais da 
Convenção Batista Brasileira, torna pública a realização de processo seletivo para 
provimento de vagas para Missionário Radical, mediante as condições estabelecidas 
neste edital e no Regimento Interno do Projeto Radical Brasil Cristolândia. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1. O processo seletivo será regido por este edital e visa ao provimento de vagas de 
missionários voluntários Radicais para o Projeto Cristolândia da Junta de Missões 
Nacionais.  
 
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS  
 
2.1. Os candidatos, para serem aprovados, deverão atender os seguintes requisitos:  
 
I. Ser crente em Jesus Cristo;  
II. Ser solteiro(a) – não há alojamento para casais;  
III. Ser membro atuante de uma Igreja Batista filiada à Convenção Batista Brasileira há 
no mínimo 1 (um) ano; 
IV. Quando o candidato(a), estiver como aluno(a) no Centro de Formação Cristã 
Cristolândia, deverá ser membro de uma igreja Batista filiada a CBB, e ter 2(dois) anos 
na Cristolândia; 
V. Ser maior de 18 anos;  
VI. Estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo 
masculino;  
VII. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do ministério;  
VIII. Não ser arrimo de família.  
 
2.2. Os candidatos devem comprometer-se também com os seguintes termos:  
 
I. Não desenvolver nenhum relacionamento de namoro durante o treinamento e 
atuação no projeto;  
II. Não ter nenhum compromisso acadêmico durante o primeiro ano do projeto;  
III. Mobilizar 50 intercessores durante o projeto; 
IV. Levantar o seu sustento pelo PAM Brasil até o início das aulas;  



 

V. Desejar ser um "Missionário Radical”, na condição de serviço voluntário, pelo 
período mínimo de 14 (quatorze) meses, sendo 2 (dois) meses de treinamento e 12 
(doze) meses de atuação no Projeto Radical Brasil Cristolândia;  
VI. Apresentar toda a documentação exigida no tempo apropriado. 
VII. Observar a lista de itens que deverá ser utilizado durante o Projeto Radical Brasil 
Cristolândia conforme (ANEXO 1), estando ciente que será responsável pelo custo 
referente ao excesso de bagagem. 
VIII. Ter disponibilidade para atuar em qualquer Projeto Cristolândia/VIVER, no Brasil, a 
que for designado. 
IX. A idade máxima para ingressar no Projeto Radical Brasil Cristolândia é de 55 anos.  
 
2.3. As seguintes características pessoais serão avaliadas nas três etapas do processo 
de seleção e deverão ser atestadas pela igreja e pastor que recomendam o candidato:  
 
I. Estar disponível para aprender a ser evangelista e discipulador;  
II. Agir como servo e saber acatar ordens de seus líderes;  
III. Ser flexível e apto à assimilar mudanças radicais quanto ao estilo de vida;  
IV. Ser habilidoso e prudente nas relações interpessoais;  
V. Portar-se como aprendiz, aberto às orientações;  
VI. Ser resistente e capaz de suportar pressões e aceitar circunstâncias adversas.  
 
3. DAS INSCRIÇÕES  
 
3.1. As inscrições poderão ser realizadas até 21 de setembro de 2019. 
3.2. Não será cobrada taxa de inscrição;  
3.3. Enviar para o e-mail radicalbrasil@missoesnacionais.org.br os seguintes 
documentos:  

 Formulário de Inscrição preenchido;  
 Carta da igreja RECOMENDANDO sua participação no Processo Seletivo Radical 

Brasil Cristolândia digitada em papel timbrado e assinada pelo Pastor 
Presidente. (Caso o candidato seja o Pastor Presidente a carta deverá ser 
assinada pelo vice); 

 Cópia da ata da assembleia que aprova o envio do candidato Radical; 
 Laudo médico dizendo que está apto para exercer a função de missionário que 

atuará em projetos com dependentes químicos e crianças; 
 Cartão de vacina; 
 Comprovante de escolaridade; 
 Carteira de Identidade; 
 Certificado de Reservista; 
 Certidão de Nascimento; 



 

 CPF; 
 Carteira de Habilitação (Se possuir); 
 Título de Eleitor; 
 Uma Foto 3 x 4 (atual e digitalizada); 
 Cópia do termo de Adesão a Cristolândia (somente para aqueles que foram 

alunos da Cristolândia) 
 

4. DAS VAGAS E LOCAL DE TREINAMENTO  
 
4.1. O número de vagas para a Turma de missionários Radical Brasil Cristolândia a que 
se refere o presente edital é de 30 (trinta), a serem distribuídas nos Projetos 
Cristolândia da Junta de Missões Nacionais de todo Brasil. 
 
4.2. O treinamento será realizado sob a coordenação da Junta de Missões Nacionais na 
cidade do Rio de Janeiro/RJ.  
 
5. DAS FASES DE SELEÇÃO  
 
5.1. A seleção de que trata este edital compreenderá fases diferenciadas, a saber:  
 
I. Análise de documentos e formulários, de caráter eliminatório e classificatório;  
 

a) Análise dos documentos e formulários será realizada pela equipe da Gerência 
Executiva de Assistência Social, levando em consideração as convicções de 
conversão, de chamado missionário, de doutrinárias, e ainda a experiência de 
evangelização e perfil para desenvolvimento do trabalho;  
 

II. Entrevista realizada pela Coordenação do Projeto Radical Brasil Cristolândia. 
 
III. Avaliação final feita pela Coordenação do Projeto Radical Brasil Cristolândia. 
 
5.2. O treinamento terá por objetivo a formação e a capacitação dos Radicais para o 
exercício do serviço voluntário no Projeto Cristolândia;  
 
6. DO SUSTENTO E DA JORNADA DE TRABALHO  
 
6.1. A função de Missionário Radical Brasil, é de natureza voluntária, mediante 
assinatura de contrato próprio, elaborado pelo RH, da Junta de Missões Nacionais. 
 
6.2. O Missionário Radical será nomeado como ministro de confissão religiosa, 
declarando reconhecer o chamado e consagrando sua vida de forma voluntária, ao 



 

serviço de Deus. O período de descanso e lazer serão definidos pela coordenação do 
projeto;  
 
 
 
7. DO CUSTO  
 
7.1. O Missionário Radical Brasil Cristolândia deverá mobilizar parceiros do PAM Brasil 
que totalizem R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) por mês, durante todo o projeto, 
para cobertura dos custos com seu treinamento e atuação no campo. 
 
8. DO CRONOGRAMA 
 
8.1. O presente processo seletivo atenderá ao seguinte cronograma:  
 

Atividades Datas 

Inscrições e entrega de documentos Até 21/09/2019 

Culto de abertura Radical Cristolândia- 2019_3                  06/10/2019 

Curso Preparatório (em regime de internato) De 07/10/2019 a 23/11/2019 
Previsão da Formatura e Comissionamento da Turma 
Radical Brasil Cristolândia- 2019_3 24/11/2019 

Envio para unidade designada a partir de:                 25/11/2019 
  
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
9.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o presente 
processo bem como das normas estabelecidas nas unidades de abrangência do Projeto 
Cristolândia da Junta de Missões Nacionais (ANEXO 2); 
 
9.2. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os 
atos, editais e comunicados referentes a este processo, que serão divulgados no site 
do Radical Brasil, cujo endereço é www.radicalbrasil.org 
 
9.3. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, telefone e contatos 
enquanto estiver participando do presente processo;  
 
9.4. Ao término do projeto, o Missionário Radical, poderá ser convidado a permanecer 
mais um tempo como voluntário ou participar de outro programa da Junta de Missões 
Nacionais. 



 

 
9.5. Fica claro que os alunos serão avaliados durante o treinamento e poderão ser 
desligados em qualquer momento caso fique constatado a falta de perfil para o 
projeto específico de Radical Brasil Cristolândia. 
 
9.6. A Junta de Missões Nacionais se resguarda o direito de eliminar qualquer 
candidato a qualquer tempo por descumprimento de qualquer dos requisitos de que 
trata esse edital ou ainda por qualquer conduta do candidato não condizente com os 
padrões bíblicos ou que fira os preceitos da Declaração Doutrinária da Convenção 
Batista Brasileira.  
  
9.7. A Junta de Missões Nacionais tem o direito de, caso não seja atingido o número 
mínimo de 15 candidatos, prorrogar ou cancelar o processo seletivo;  
 
9.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Gerência Executiva de Assistência Social da 
Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira.  
 
 
 
 
 
Fernando Ribeiro de Arêde Júnior 
Coordenador do Projeto Radical Brasil Cristolândia 
Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira 

 
 

Renato Antunes dos Santos 
Gerente Executivo de Assistência Social 
Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ANEXO 1 
 

 
 
 
 

 1 mala de até 23 kg e 1 mochila; 
 5 calças tactel (não será permitido o uso de calças apertadas); 
 2 calças jeans (não será permitido o uso de calças apertadas); 
 2 tênis; 
 1 chinelo; 
 Roupas íntimas; 
 5 meias; 
 1 casaco; 
 05 blusas ou camisetas (não será permitido o uso de blusas tomara que caia ou 

com alças finas para as moças), e nem camisetas regatas para os rapazes; 
 Blusas da JMN (JESUS TRANSFORMA), (se tiver); 
 1 sapato/ sandália social; 
 1 sapatilha/ sandália rasteira; 
 2 jogos de roupa de cama; 
 2 toalhas; 
 Material de higiene pessoal; 
 1 caderno grande de 96 folhas; 
 Lápis/ borracha/ caneta; 
 Bíblia; 
 1 garrafinha para água. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO 2 
 

JUNTA DE MISSÕES NACIONAIS DA CBB 
 

PROJETO RADICAL BRASIL CRISTOLÂNDIA 
 

REGIMENTO 
 
 

1. É de responsabilidade do Radical manter os ambientes do local do treinamento e do 
campo de atuação, limpos e arrumados;  

2. O Radical participará da organização e limpeza dos ambientes onde estiver 
hospedado;  

3. Os pertences e peças de vestuário pessoais do Radical devem estar devidamente 
guardados nas suas dependências sob sua inteira responsabilidade;  

4. O Radical deverá manter a higiene e boa apresentação pessoal (barba feita, cabelo 
preso, e uso do uniforme conforme o item 5);  

5. Durante o treinamento e as atividades do Projeto Cristolândia, os Radicais devem 
usar as camisas padrão Radical Brasil ou Jesus Transforma, calça tactel e tênis. Outra 
camisa, só quando for permitida pela coordenação do projeto;  

6. Não há permissão para transitar de bermuda ou sem camisa, na área do projeto 
durante as atividades do dia ou em qualquer outro local onde for enviado;  

7. Não é permitido ao Radical, durante o trabalho, o uso de óculos escuros ou bonés, 
aparelhos eletrônicos e/ou quaisquer outros objetos que não sejam para o uso 
exclusivo das atividades diárias, salvo determinação em contrário do coordenador;  

8. Não é permitido o uso de celular particular durante o treinamento, atividades e 
atendimento nas Unidades. O uso do celular só será permitido no período 
compreendido das 17 às 22 horas, desde que não seja durante as atividades e 
atendimento nas Unidades. O uso do celular será permitido nas folgas.  

a. Caso necessário, durante atividades externas (acompanhamento à médicos, por 
exemplo), o Radical poderá portar e utilizar o celular particular com autorização do 
gestor.  

9. O Radical deve tratar os companheiros, missionários, voluntários, professores, 
funcionários, visitantes e outras pessoas que tiverem contato durante o treinamento e 
no campo de atuação, com respeito, educação e amor cristão, não sendo tolerada 
nenhuma espécie de agressão física ou verbal;  

10. Não será permitido ao Radical sair sozinho, devendo fazê-lo sempre com 
autorização prévia do gestor e sempre acompanhado por alguém indicado pelo gestor;  

11. Não é permitido receber visitas sem autorização do gestor do projeto;  

 



 

12. O Radical não poderá pedir nenhum tipo de doação/benefício para si mesmo. Os 
pedidos de doação para o projeto, somente poderão ocorrer mediante autorização do 
gestor do projeto.  
 
13. É obrigatória a participação do Radical em todas as atividades, respeitando-se e 
cumprindo-se, os horários e cronogramas estabelecidos, durante o treinamento e na 
unidade onde estará inserido. Qualquer alteração será comunicada previamente pelo 
gestor;  

14. Não é permitido ao Radical fazer qualquer tipo de transação comercial envolvendo 
objetos e/ou serviços próprios ou de outrem em seu benefício;  

15. Não é permitido ao Radical firmar nenhum compromisso de namoro durante o 
treinamento e no campo de atuação;  

16. Não é permitido o uso de nenhuma substância química psicoativa no Projeto 
Radical. Quem fizer uso será desligado;  

17. Se o Radical for ex-dependente químico e tiver uma recaída, será imediatamente 
desligado do Projeto. Para que ele retorne como Radical, deverá primeiro cumprir 2 
anos como aluno da Cristolândia, e havendo indicação do Coordenador, será 
encaminhado para o próximo treinamento de Radicais.  

18. No período de 14 meses iniciais (2 meses de treinamento, mais 1 ano de atuação 
no campo), o Radical não poderá assumir compromissos particulares (viagens, 
estudos presenciais, etc). Exceto em casos de falecimentos, doenças, Natal e Ano 
Novo, e com a liberação da Coordenação;  

19. Nenhum Radical poderá atuar no Projeto sem que tenha o CONTRATO DE 
SERVIÇO RELIGIOSO assinado e encaminhado à Sede;  

20. Após o término do CONTRATO DE SERVIÇO RELIGIOSO de um ano, o Radical 
estará liberado para retornar ao seu local de origem, sendo seu retorno custeado pela 
JMN;  

21. Caso o Radical queira renovar o CONTRATO DE SERVIÇO RELIGIOSO (Em 
comum acordo com o coordenador), deverá se apresentar ao campo missionário em 
data pré-definida com o coordenador;  

22. Fica claro que os Radicais serão avaliados durante o treinamento e atuação no 
campo, podendo ser desligados em qualquer momento caso fique constatado a falta 
de perfil para o projeto específico de Radical Brasil Cristolândia;  

23. Em caso de desligamento do projeto, antes do término do contrato, o Radical 
deverá devolver a camisa verde padrão de Missões Nacionais (Radical Brasil), 
bem como qualquer outro pertence da JMN que estiver sob sua posse;  

24. Casos omissos a este regimento serão resolvidos pela coordenação em 
consonância com a Sede;  

25. O não cumprimento deste regimento dá causa à advertência verbal, por escrita e 
em casos extremos, desligamento do projeto.  
 
 



 

Rio de Janeiro, _____ de ______________________de__________ 
 
 
 
  

 Nome do Radical: _____________________________________________________  
 

 
 Assinatura: _________________________________________________________ 
 


