EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA 2019
15/08/2018
O Diretor-Geral das Faculdades Batista do Paraná torna público que estarão
abertas as inscrições para o Processo Seletivo para 2019, na modalidade
presencial, segundo informações constantes no site: www.fabapar.com.br.
O

processo

seletivo

destina-se

à

classificação

dos

candidatos

ao

preenchimento de 180 vagas oferecidas para o Curso de Bacharelado em
Teologia, no período noturno, com duração de 4 anos. O curso é reconhecido
pela Portaria do MEC 4.227/2005.
INSCRIÇÕES:

de

16/08/2018

a

29/11/2018

pelo

site

da

faculdade.

REQUISITO: a Ficha de Inscrição e o pagamento da taxa de R$ 50,00. A
matrícula dos aprovados se dará a partir do dia 05/12/2018 às 10h (após a
divulgação dos aprovados), mediante a apresentação da documentação
designada pela instituição. O/a aluno/a que não efetuar a matrícula até o dia
20/12/18 perderá o direito à vaga.
PROCESSO SELETIVO: realizar-se-á no dia 01/12/2018, às 9h. Consiste de
uma redação sobre algum tema contemporâneo, na qual serão avaliados: a
língua portuguesa; conhecimentos gerais; conhecimentos religiosos/bíblicos.
Não será concedido ao candidato revisão de notas, sendo as provas
descartadas 12 meses após a divulgação da 1ª Chamada.
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO: o resultado sairá no site da
instituição no dia 04/12/2018, a partir das 21h. O candidato aprovado deverá
efetuar a sua matrícula até o dia 20/12/2018, caso contrário perderá o direito a
vaga.

MATRÍCULAS: ocorrerão a partir do dia 05/12/2018, às 10h. Para a matrícula,
o/a candidato/a deverá apresentar a seguinte documentação:
•

Formulário de Matrícula preenchido;

•

Cópias autenticadas do Certificado de Conclusão do Ensino Médio
(antigo Segundo Grau) e do Histórico Escolar;

•

Cópias autenticadas da Certidão de Nascimento ou Casamento;

•

Cópias autenticadas do RG e CPF;

•

Três fotos 3X4 recentes.

A FABAPAR se reserva o direito de realizar novas edições de processos
seletivos, até o preenchimento total das vagas ofertadas, observando as
mesmas normas descritas neste edital.
DISPOSIÇÕES GERAIS: a simples inscrição no Processo Seletivo mostra a
aceitação das normas e instruções estabelecidas neste Edital. As demais
informações ou eventuais alterações serão disponibilizadas no site da
instituição.

JAZIEL GUERREIRO MARTINS
DIRETOR-GERAL

