AULAS DE CAPACITAÇÃO PARA POSTULANTES
CRM 2020

Prezado Postulante

As aulas estão disponíveis no site crm.cedpr.com.br e poderão ser assistidas em
um computador, tablet e celular, a partir de 01 de julho até 14 de agosto.
Poderão ser assistidas a qualquer momento e quantas vezes você quiser.
Segue abaixo um passo a passo:
Passo 1 entrar o site
Você precisa estar conectado a internet e entrar no site crm.cedpr.com.br

Passo 2 conectar
Quando você entrar, aparecerá a tela abaixo, solicitando seu CPF e senha.
A senha são os primeiros 6 dígitos do seu CPF (sem pontos ou espaços)
Exemplo: LOGIN 012.345.678-90 - SENHA 012345

Assista a palavra do pastor Luciano de Almeida primeiro e depois os vídeos das aulas.
Os vídeos estão numerados como sugestão para você assistir, porém você pode assistir
como quiser e repetir várias vezes o mesmo vídeo.
1. Palavra do pastor Luciano de Almeida
2. Redação
3. Evangelho Quadrangular
4. Declaração de Fé
5. Panorama Bíblico
6. Doutrinas Bíblicas
7. Administração Eclesiástica
8. Células e Trilho do Crescimento
9. Cidadania
Depois que você assistir o vídeo inteiro, marque como assistido.
A prova será no dia 15 de agosto às 14 horas, no ITQ que você escolheu no dia da
inscrição.
NÃO HÁ TOLERÂNCIA PARA ATRASOS!!!!!
Qualquer alteração por conta da Pandemia o secretário da Região entrará em
contato com você.
Caso você tenha uma dúvida sobre as matérias pode procurar o ITQ próximo ou se não
tem um ITQ próximo de você, onde possa tirar esta dúvida, disponibilizamos um e-mail
para que você nos escreva - crm@cedpr.com.br
A resposta não é imediata, mas o professor que deu a aula responderá para você.
Use este email somente para dúvidas da matéria, qualquer outra dúvida você deve
procurar o secretário da sua região.

Não deixe para assistir muito próximo da data da prova, COMECE LOGO!
Deus te abençoe!!!

Luciano de Almeida

Rosane Dginkel

Pr. Luciano de Almeida
Presidente da CRM Paraná

Pra. Rosane Dginkel
Secretária de Educação CED PR

