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EDITAL 01/2019 

PROCESSO SELETIVO 2020 – 1º SEMESTRE 

CURSO TEOLOGIZANDO – EAD 

 

A FACULDADE EVANGÉLICA DE SÃO PAULO, mantida pela Igreja Assembleia de Deus 
ministério do Belém em São Paulo, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 
publica que está em aberto o Edital para o processo seletivo 2020 do CURSO 
TEOLOGIZANDO – EAD 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1. As inscrições para o Curso Processo Seletivo 2020 - CURSO TEOLOGIZANDO – EAD 
ocorrerão no período de 28 de setembro de 2019 e se encerrará no dia 17 de novembro de 
2019. 

1.2. Deverão ser realizadas exclusivamente por meio da página da FAESP 
http://www.faesp.org/teologizando , preenchendo o formulário correspondente. 

1.3. As informações prestadas no formulário de inscrição são de exclusiva 
responsabilidade do candidato. 

1.4. A inscrição configura o total conhecimento e concordância de todas as normas e 
instruções estabelecidos no presente Edital, disponibilizado online no ato da inscrição. 

1.5. A inscrição do candidato poderá ser cancelada pela Instituição caso não seja 
cumpridos os prazos previstos neste Edital. 

 

2. DO CURSO 

 

2.1. O Curso TEOLOGIZANDO é um projeto da CGADB – Convenção Geral das 
Assembleias de Deus do Brasil, por meio do CNJ – Conselho Nacional da Juventude e da 
FAESP – Faculdade Evangélica de São Paulo. 

2.2. Trata-se de um estudo teológico de formação básica, preparado cuidadosamente com 
o objetivo de capacitar jovens vocacionados que desejam estudar a palavra de Deus. 

2.3. Está configurado na modalidade de “cursos livres”, de acordo com a Lei nº. 9394/96, o 
Decreto nº. 5.154/04 e a Deliberação CEE 14/97 (Indicação CEE 14/97), 

2.4. Consiste em um projeto desenvolvido junto ao CNJ – Conselho Nacional da Juventude 
pelo qual, se estenderá por todo o território nacional. 

 

http://www.faesp.org/teologizando


  
 

Faculdade Evangélica de São Paulo 
Avenida Celso Garcia, 2.210 Belém, São Paulo – SP, 03014-000 - Telefone (11) 2796-9122 (Opção 5) 

 

3. DA GRADE 

 

3.1 O curso contará com doze disciplinas, cada uma delas contendo dez vídeos-aulas, 
apresentadas expositivamente, pelos professores da FAESP e disponibilizadas na página 
da faculdade. 

. Fundamentos da Fé Cristã I – Teontologia, Cristologia e Pneumatologia 

. Fundamentos da Fé Cristã II – Antropologia, Hamartiologia e Soteriologia 

. Panorama do Antigo Testamento – Síntese Bíblica do A.T. 

. Panorama do Novo Testamento – Síntese Bíblica do N.T. 

. Fim dos Tempos – Introdução a Escatologia Bíblica 

. Protestantismo e Pentecostalismo – Introdução a História da Igreja Moderna 

. Interpretação Bíblica – Princípios de Hermenêutica Bíblica 

. Juventude Cristã e Ética – Ética Moral e Valores Cristãos 

. Defesa da Fé – Teologia Apologética e Filosofia 

. Princípios da Homilética – Arte e Ofício da Pregação 

. Vocação e Chamado – Teologia e Ministério 

. Juventude Cristã e Pós-Modernidade – Desafios e Conflitos Contemporâneos  

  

4. DO CRONOGRAMA  

 

4.1. O prazo para Inscrição ocorrerá a partir do seu lançamento no dia 28 de setembro de 
2019 e se encerrará no dia 17 de novembro de 2019. 

4.2. As inscrições confirmadas na página da FAESP serão submetidas a análise e os 
candidatos selecionados para a próxima fase, receberão o resultado no dia 13 de 
dezembro de 2019 através do e-mail cadastrado no formulário de inscrição, também ficará 
disponível para consulta na página da faculdade. 

4.3. O candidato selecionado terá o prazo de 10 dias a contar do dia 14 a 24 de dezembro 
para efetuar a matrícula na página da FAESP. 

4.3. O candidato a participar do CURSO TEOLOGIZANDO, terá até o dia 24 de dezembro 
para enviar a documentação exigida neste Edital. 

4.4. Do dia 06 às 08:00 até o dia 13 de janeiro de 2020 as 17:00 estará disponível no site 
da FAESP a prova que deverá ser respondida pelo participante, a avaliação não terá efeito 
eliminatório. 
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5. DA PROVA 

 

Será aplicado uma avaliação com questões objetivas, ou seja, oferecendo alternativas de 
respostas conforme o que for solicitado pelo enunciado de cada pergunta, podendo ser de 
múltipla escolha, quando apenas uma resposta estará certa, ou verdadeiro ou falso. 

 

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

6.1. Os documentos solicitados deverão ser digitalizados e postados na plataforma FAESP 
de ensino a distância acessado pela página da faculdade. 

 

 . Cópia do RG 

 . Cópia do CPF 

 . Cópia do Comprovante de Endereço 

 . Histórico Escolar 

 . 1 foto 3/4 

 . Carta de Indicação em papel timbrado da Assembleia de Deus em que pertence, 
assinado por seu Pastor. 

 

7. DA MATRÍCULA 

 

7.1. O candidato classificado que não efetuar sua matrícula, no prazo estipulado, será 
considerado desistente, podendo perder o direito à vaga. 

 

 

 

 

 

São Paulo, 28 de setembro de 2019 

 

Elias Rangel Torralbo – Diretor Executivo 

FAESP - Faculdade Evangélica de São Paulo 


