FACULDADE TEOLÓGICA BATISTA EQUATORIAL
COORDENADORIA DE EXTENSÃO
PROCESSO SELETIVO 2019.1
EDITAL Nº. 014/2018
O Reitor da Faculdade Teológica Batista Equatorial-FATEBE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a realização do Processo Seletivo
2019, para o preenchimento de vagas nos cursos de Extensão do Centro Missiológico Equatorial (CEME), que constam neste edital, obedecendo às condições constantes
deste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Os Cursos de Extensão, que constam neste edital, oferecidos pela FATEBE, com sede localizada à BR-316, Km 01, no. 6241, Bairro Castanheira, Belém-Pará, são de
caráter confessional batista.
1.2 O Processo Seletivo 2019 será regido por este Edital e executado pela Coordenadoria de Extensão/FATEBE.
1.3 O Processo Seletivo 2019 é destinado exclusivamente para o período de matrícula do 1º semestre de 2019.
2.

DOS CURSOS, VAGAS, HORÁRIOS, PRÉ-REQUISITOS E INVESTIMENTO:

2.1 QUALIFICAÇÃO EM MISSÕES
2.1.1
DESCRIÇÃO: Busca oferecer uma qualificação mais direcionada a vocacionados para a realidade amazônica, preparando indivíduos com
ferramentas teóricas e práticas para a ação missionária, desenvolvendo as competências e habilidades necessárias para as demandas dos diversos
campos.
2.1.2
VAGAS: 40
2.1.3
NÚMERO MÍNIMO DE ALUNOS: 15
2.1.4
REGIME: Modular
2.1.5
HORÁRIO/DURAÇÃO: (dois sábados por mês) – 14h00 às 18h00 – 1 ano e meio
2.1.6
PRÉ-REQUISITOS: Preferencialmente o/a aluno/a deve possuir Ensino Médio Completo. Casos avulsos devem se reportar à Sub-coordenadoria do
CEME.
2.1.7
INVESTIMENTO:
2.1.7.1
Inscrição: Gratuita
2.1.7.2
Matrícula: Haverá um calendário de desconto
2.1.7.2.1 Até 14 de dezembro de 2018: R$ 72,00 (desconto de 40%).
2.1.7.2.2 Até 21 de dezembro de 2018: R$ 96,00 (desconto de 20%).
2.1.7.2.3 Até 18 de janeiro de 2019: R$ 108,00 (desconto de 10%).
2.1.7.2.4 De 19 de janeiro até o final das inscrições: R$ 120,00.
2.1.7.3
Mensalidades: parcelas de R$ 120,00 por semestre (1 referente à matrícula ou rematrícula + 5 mensalidades) – valor sujeito à reajuste anual.
2.1.7.3.1 Obs1: Haverá renovação de matrícula a cada semestre.
2.1.7.3.2 Obs2: O curso tem um total de 18 parcelas.
2.2 MINISTÉRIO COM CRIANÇAS
2.2.1
DESCRIÇÃO: O curso visa qualificar pessoas que atuam no ministério infantil da igreja, auxiliando-os para exercerem de forma eficaz este
ministério.
2.2.2
VAGAS: 50
2.2.3
NÚMERO MÍNIMO DE ALUNOS: 15
2.2.4
REGIME: Modular
2.2.5
HORÁRIO/DURAÇÃO: (dois sábados por mês) – 14h00 às 18h00 – 1 ano
2.2.6
PRÉ-REQUISITOS: Preferencialmente o/a aluno/a deve possuir Ensino Médio Completo. Casos avulsos devem se reportar à Sub-coordenadoria do
CEME.
2.2.7
INVESTIMENTO:
2.2.7.1
Inscrição: Gratuita
2.2.7.2
Matrícula: Haverá um calendário de desconto
2.2.7.2.1 Até 14 de dezembro de 2018: R$ 72,00 (desconto de 40%).
2.2.7.2.2 Até 21 de dezembro de 2018: R$ 96,00 (desconto de 20%).
2.2.7.2.3 Até 18 de janeiro de 2019: R$ 108,00 (desconto de 10%).
2.2.7.2.4 De 19 de janeiro até o final das inscrições: R$ 120,00.
2.2.7.3
Mensalidades: parcelas de R$ 120,00 por semestre (1 referente à matrícula ou rematrícula + 5 mensalidades) – valor sujeito à reajuste anual.
2.2.7.3.1 Obs1: Haverá renovação de matrícula a cada semestre.
2.2.7.3.2 Obs2: O curso tem um total de 12 parcelas.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1 As inscrições se aplicam apenas aos cursos que constam neste edital.
3.2 As inscrições para os cursos deste edital poderão ser realizadas via site da FATEBE, Correios ou na sede da FATEBE.
3.3 Não haverá taxa de inscrição.
3.4 As inscrições obedecerão ao seguinte calendário:

CURSO
Qualificação em Missões
Ministério com Crianças
3.5

PERÍODO

HORÁRIO

16/11/2018 a 31/01/2019

13h30m às 21h30m

As inscrições serão realizadas pelo site (www.fatebe.edu.br) ou na Secretaria da FATEBE. A ficha de inscrição deverá ser preenchida pelo site ou deverá ser
preenchida pessoalmente pelo candidato, ou representante legal, com letra legível.
3.6 O candidato, ou seu representante legal, deverá apresentar no ato da matrícula: ficha de inscrição devidamente preenchida, cópia do RG, CPF, comprovante de
residência e 1 foto 3x4.
3.7 As inscrições da Grande Belém serão feitas na sede da FATEBE, localizada na BR-316, Km 01, nº. 6241, Bairro Castanheira, Belém-Pará, próximo ao Shopping
Castanheira, no horário de 13h30 às 21h30, de segunda-feira a sexta-feira.
3.8 A inscrição de residentes em outras localidades poderá ser feita via Correios.
3.8.1
O candidato enviará à FATEBE, no endereço FACULDADE TEOLÓGICA BATISTA EQUATORIAL, BR-316, Km 01, nº. 6241, Bairro Castanheira, CEP
66645-003, Belém-Pará, todos os documentos previstos no item 3.7.
3.8.2
Para efeito de recebimento da documentação de inscrição via Correios, será considerada como data final de recebimento, na sede da FATEBE, o último dia de
inscrição previsto para o curso pleiteado de acordo com o item 3.5.
3.9 Em casos de inscrições pagas com cheque, só será efetivada após a compensação do mesmo, do contrário, a inscrição será considerada sem efeito.
3.10 No ato da inscrição para o processo seletivo, o candidato passa a ter ciência da natureza Confessional Batista da FATEBE.
4.

DA INSCRIÇÃO POR TERCEIROS

4.1
4.2
4.3

A inscrição por terceiros poderá ser feita mediante a apresentação de cópias dos documentos de identidade (RG), CPF e Comprovante de Residência e 1 foto 3x4 do
candidato.
O candidato inscrito por terceiros assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu representante, arcando com as consequências de eventuais erros
no preenchimento da ficha de inscrição.
As informações contidas na ficha de inscrição ou na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo à FATEBE o direito de excluir
do processo seletivo o candidato que apresentar informações inverídicas e incompletas.

5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.1 O/A aluno/a após a inscrição deverá comparecer à secretaria e entregar a documentação exigida conforme o calendário abaixo:
CURSO
PROCESSO
PERÍODO
HORÁRIO
Ordem de Inscrição
Qualificação em Missões
Documentação completa
16/11/2018 a 31/01/2019
13h30m às 21h30m
Ministério com Crianças
Preenchimento de Vagas
6. DA MATRÍCULA
6.1 Os candidatos estarão devidamente matriculados no curso quando este alcançar o número mínimo de candidatos inscritos, exigido conforme critérios internos da
Coordenadoria de Extensão/FATEBE e divulgado neste Edital (2.1.3).
6.2 O período de matrícula seguirá o mesmo calendário da HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES.
6.3 A matrícula poderá ser feita por terceiros, exigindo-se, neste caso, procuração particular com reconhecimento de firma, acompanhada de documento de identidade
do procurador, bem como dos documentos do candidato, referidos no item 3.6.
7. ACERCA DAS DISCIPLINAS AVULSAS
7.1 Candidatos podem cursar disciplinas avulsas dos cursos que constam neste edital. As disciplinas com duração de um (1) mês terá o valor, como disciplina avulsa, de
R$ 140,00 e as disciplinas com duração de dois (2) meses terá o valor, como disciplina avulsa, de R$ 280,00 (neste caso, serão duas parcelas mensais de R$ 140,00).
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 A abertura de turma(s) se dará com o preenchimento mínimo de alunos (15).
7.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Acadêmica da FACULDADE TEOLÓGICA BATISTA EQUATORIAL.
Belém, 16 de novembro de 2018.
Faculdade Teológica Batista Equatorial

