www.cimteb.com.br – cimteb@hotmail.com – Sede Nacional Prov. Cidade de Catalão – Goias - Brazil
Dados Pessoais
DATA DE HOJE: _______/________/_______________
Novo Filiado: (
COM CREDENCIAL EM PVC:

R$150,00

(

)

Renovação da filiação: (

)

) - COM CREDENCIAL EM PAPEL FOTOGRÁFICO:

R$100,00 (

)

Nome: (Preencher em letra de forma)

Pai:
Mãe:
Data de Nascimento:

/

Estado Civil:

Fone Celular com DDD:

-

/

Endereço:
Cidade:

Bairro:

Nacionalidade

UF:

Cep.

Naturalidade:

UF:

Profissão:

Sexo:

Fone do Trabalho:

Fone Celular:

-

Data Nasc. Cônjuge:

-

/

/

Email:

Dados Eclesiásticos
Data de Batismo

Ano de Conversão

/

Algum Curso de Teologia? Cite apenas um

/

Igreja que batizou:
Dirigente

Cargo:
Missionário(

) - Pastor(a)(

) Evangelista(

) Presbítero(

) Diácono(isa) (

)Obreiro(a) Musico(

) Pastor Presidente(

Departamento:
Louvor(

) Visita(

) Oração(

) Evangelismo(

) Infantil(

) EBD(

)Juventude(

) Feminino(

Dados Documentais
Nº Identidade:

Órgão Expedidor:

UF:

) Outros(

)

)

Prezado(a) irmã(o), seja bem vindo(a)!
O CIMTEB é um organismo onde sua participação se faz necessária. Visite nosso site, envie suas sugestões, comentários e até
mesmo críticas. Nosso inteuito é melhorar cada vez mais.
Imprima a presente Ficha, preenche e digitalize enviando-a juntamente com as copias solicitadas para o email que encontra-se
abaixo.
Envie a presente Ficha Cadastral preenchida acompanhada de cópias: de RG, copia de identidade eclesiástica, comprovante de
residência, foto color social e Carta de Recomendação de seu pastor presidente (se for o caso).
Imprimir essa ficha, preencher, digitalizar com os demais documentos + comprovante de deposito da taxa e enviar para
cimteb@hotmail.com
Contas para depósito: CAIXA ECONOMICA OU LOTÉRICA - Agencia 3732– Operação 001 – Conta Corrente: 21.299-3
Em nome de Washington Luiz Albernaz de S. Santos
Procedimentos de praxe: A Secretaria estará realizando os procedimentos da Inscrição e da confecção de seu material junto à
copiadora e posteriormente enviando para o endereço cadastrado na presente ficha. Esse procedimento leva até 10 dias e será
enviado em carta registrada (malote). Qualquer dúvida favor envie seu email para: cimteb@hotmail.com
Graça e paz do Senhor Jesus

DECLARAÇÃO
Eu________________________________________, declaro para os fins que se
fizerem necessário que todas as informações que prestei na presente Ficha de Filiação
são verdadeiras.
Local e Data:_________________________

_______________________________________
Assinatura

Sede Provisória: R. Natanael de Faria, 231 – Evelina – Catalão – Goias – Brasil – Visitem e divulguem nosso site Oficial

