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EDITAL 002/2021 

PROCESSO SELETIVO 2021 – 1º SEMESTRE 

CURSO BACHAREL EM TEOLOGIA – PRESENCIAL 

 

A FACULDADE EVANGÉLICA DE SÃO PAULO - FAESP, mantida pela Igreja Assembleia 
de Deus ministério do Belém em São Paulo, no uso de suas atribuições estatutárias e 
regimentais, publica que estarão abertas as inscrições para o curso de Bacharel em Teologia 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1. As inscrições para o Curso de Bacharel em Teologia processo seletivo 2020 ocorrerão 
no período de 15/10/2020 a 05/02/2021, para o primeiro semestre de 2021. 

1.2. Deverão ser realizadas exclusivamente por meio da página da FAESP 
https://www.faesp.org/vestibular, 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 de Bacharelado de Teologia da FAESP tem por objetivo e fins a formação e 
preparação de vocacionados mediante ao ensino tanto da Bíblia quanto da religião, doutrina 
e comportamento à luz das Sagradas Escrituras.  

2.2. O estudante de Teologia deverá estar capacitado para realizar operações mentais de 
análise, seleção, ou seja, deve ter facilidade para estabelecer relações e compreender 
símbolos, a partir de estímulos verbais (raciocínio abstrato) sem, contudo, desprezar a visão 
de conjunto dos problemas sócio-culturais. 

2.3. O Bacharel em Teologia deverá desenvolver condições de atuar como observador, 
pesquisador e formador de opiniões nas áreas de sua atuação. Para tanto, deverá ser capaz 
de articular conhecimentos, habilidades e competências necessárias ao seu adequado 
desempenho profissional. 

2.4. O Curso de Bacharel em Teologia da FAESP está em fase de Reconhecimento junto ao 
MEC – Ministério da Educação e Cultura. 

 

https://www.faesp.org/vestibular
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2.5. O curso é ministrado no noturno de segunda a quarta das 19:00 as 22:40 ou aos 
sábados no diurno das 08:00 as 17:40. 

 

2.6. O prazo de duração do curso é de 8 semestres para as turmas do noturno e de 10 
semestres para as turmas do sábado. 

2.7. O curso é oferecido em modalidade presencial, na sede da FAESP – Faculdade 
Evangélica de São Paulo, situada na avenida Celso Garcia, 2210 bairro do Belém, na cidade 
de São Paulo. 

 

3. DO CRONOGRAMA  

3.1. O prazo para Inscrição ocorrerá a partir do seu lançamento no dia 15 de Outubro de 
2020 e se encerrará no dia 05 de Fevereiro de 2021. 

3.2. As inscrições confirmadas na página da FAESP somente serão admitidas com ingresso, 
após o pagamento da taxa de inscrição. 

3.3. Enquanto estiver aberto o sistema para as inscrições, o vestibular será totalmente on-
line, tendo dúvidas entre em contato com o telefone 4380-0741 ou e-mail: 
secretaria@faculdadefaesp.edu.org. 

Obs: O vestibular terá o caráter classificatório. 

3.3.  O candidato deverá apresentar até o prazo final para a matrícula, o diploma de 
conclusão do Ensino Médio (ou equivalente). 

 

4. DA PROVA 

O Candidato deverá realizar a prova de múltipla escolha. 

 

5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

5.1. 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 

 . Diploma e Histórico Escolar do Ensino Médio 

 . 1 foto 3/4 

mailto:secretaria@faculdadefaesp.edu.org.
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         . Em caso de ser da Assembleia de Deus ministério do Belém, trazer carta de Indicação 
em papel timbrado, assinado por seu Pastor. 

 

6. DOS VALORES: 

6.1. Não será cobrado a taxa para a realização do vestibular. 

6.2. O Valor da Matrícula após o processo seletivo será de R$ 270,00. 

6.2. O Curso de Bacharel em Teologia, presencial noturno terá a mensalidade de R$ 450,00 
valido para o primeiro semestre de 2021. 

6.3. O Curso de Bacharel em Teologia, presencial aos sábados terá a mensalidade de R$ 
370,00 válido para o primeiro semestre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 13 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

Elias Rangel Torralbo – Diretor Executivo 

FAESP - Faculdade Evangélica de São Paulo 


