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À presente data 
 

INFORMAÇÃO QUANTO AO TREINAMENTO POR UM CURTO-PRAZO 
—PARTICIPAÇÃO DE MANEIRA VIRTUAL— 

 

(Leia com cuidado todos os parágrafos, contêm instruções muito importantes.) 

 O Treinamento de Tempo-Integral em Caacupé (TTI-C) gostaria de dar a oportunidade a todos os 

santos que desejam participar deste treinamento por um curto prazo de maneira virtual. 
 Qualquer pessoa interessada, dentro destes limites de 20 a 60 anos de idade, nem menos nem mais, 

deverá preencher detalhadamente a solicitação, assiná-la e obter a aprovação dos irmãos responsáveis na 

igreja. Visto que a participação virtual tem as mesmas normas e regulações do TTI-C, exigimos que 

todos os participantes estejam dentro desta faixa etária, nem menos nem mais. A solicitação será 

recebida para avaliação uma vez tenha o endosso dos irmãos responsáveis na igreja. A solicitação 

deverá ser enviada por e-mail ao nosso escritório antes do 1 julho ou 1 de janeiro, a fim de participar do 
pré-treinamento. 

SOLICITAÇÃO PARA CORTO-PLAZO_VIRTUAL: Solicitação_CP_virtual.pdf  
  Se tiver inconvenientes de última hora que o impeça de participar, se faz necessário cancelar sua 

participação com pelo menos dois dias de antecedência para receber o reembolso da totalidade do 

pagamento. Se cancelar no mesmo dia de início ou depois, não recebe reembolso. 

 Os candidatos deverão ter a sua Santa Biblia, Versión Recobro, Hinos, e um caderno de anotações. 

 De acordo com a experiência de muitos participantes no treinamento de tempo-integral, eles 

receberam o encargo, o chamamento, de participar do TTI quando participaram de um treinamento de 

tempo parcial. Que o Senhor use esta oportunidade para cumprir Seu bom prazer! 
 

 Lembrete: Se a solicitação não vier com a recomendação e assinatura dos irmãos responsáveis na 

igreja, não serão aceitos. Não está permitido usar este documento para outro propósito. 

Favor ler cuidadosamente estas outras diretrizes: 

• Os candidatos devem ter entre 20 e 60 anos; nem menos nem mais; sem exceção. 

• Esta modalidade virtual é somente para a semana do pré-treinamento, que é a primeira 

semana do semestre do TTI. 

• Os candidatos que sejam irmãos responsáveis na igreja que tenham mais desta idade, favor 

de escrever para o Escritório antes de enviar a solicitação. 

• Se a solicitação não vier assinada e recomendada pelos irmãos responsáveis na igreja, o 

candidato não é aceito. 

• Se o candidato solicitar participar desta semana do pré-treinamento, pedimos que envie a 

solicitação ao nosso escritório no dia 1 de janeiro de 2023 ou antes, talvez as vagas cheguem 

ao seu limite, atue com prontidão. 

 

FINANÇAS: Os custos relacionados são de US$ 25.00 dólares por semana. Escreva para receber 

instruções de como pagar. 

 

Obrigado. 


