
CEFI – CURSO DE EVANGELISMO FILADÉLFIA 
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Requerimento de Certificado do Curso 

Matricula:     

Nome:   

Endereço:   

Bairro:   Cidade:  Estado:  

Cep:   Fone:        Caixa Postal:   

CPF:   RG:                                        SSP: 

E-Mail: 

 

Celular: 

Profissão:   Data nascimento:        /         /    

Nome Pai:   Nome Mãe:   

Estado Civil:   Naturalidade:   

Escolaridade: [  ] 1º Grau [  ] 2º Grau [  ] Superior Completo: [  ] Sim [  ] Não  

Data Conversão:        /           /     Data Batismo nas Águas:      /        /         

Denominação:   Cargo que Ocupa:   

Pastor da Igreja:   

Código Núcleo:   Cidade:   Estado:   

Data de Início do Curso:          /             /                          Data de Encerramento do Curso:        /         / 

Para uso do CEFI - Curso de Evangelismo Filadélfia 

Data Entrega:      /            /       Certificado Nº:   

 Declaração  

Declaro para os devidos fins que são verídicas as informações prestadas acima, para tal dou ciência e 

confirmo que estão absolutamente corretos os dados acima inseridos, sendo de inteira responsabilidade minha as 

informações passadas por este requerimento e estou de acordo que estarei recebendo o certificado comprovando a 

conclusão do curso: 

CEFI - Curso de Evangelismo Filadélfia. 

 Observações:  

• Preencher corretamente os dados à máquina ou com letra de forma.  

• Não nos responsabilizamos por informações que sejam passadas erradas através deste.  

• O certificado será emitido após confirmação do pagamento da taxa de emissão do certificado e 

encaminhado à diretoria do núcleo.  

• Para os núcleos cujos alunos estejam em situação regular, o prazo para envio dos certificados é de 90 dias 

úteis contados a partir da data de chegada no CEFI, dos requerimentos devidamente preenchidos.  

 

 

                                                 , ____ de                                         de _______.  

 

               
Coordenador(a) núcleo                              Aluno(a) formando(a) 

Mateus 28:19-20  

19 Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 20 ensinando-as a guardar todas 

as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém! 


