
O Curso Livre de Teologia tem como finalidade servir à Igreja Adventista da Promessa  
através da capacitação de seus pastores, líderes e membros, também atendendo ao  
público interdenominacional.   

A carga horária do curso é equivalente a 1.856 horas/aula, com duração estimada de 4  

Serão abertas 25 (vinte e cinco) vagas conforme classificação no processo seletivo. As  
aulas  serão  ministradas uma vez por mês em um final de semana,  em Vila Medeiros,   

 com endereço abaixo citado.  

 

FATAP – FACULDADE DE TEOLOGIA ADVENTISTA DA PROMESSA  

  

A diretoria geral da FATAP com sede em São Paulo, Rua Boa Vista 314, 6º Andar – 
Conjunto A., traz a público a abertura das inscrições para uma turma complementar do 
Curso Livre de Teologia, na Convenção Geral – Extensão em Vila Medeiros, com sede 
em São Paulo.  

  

  

1) DO CURSO  
  

  

2) DA CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO  
  

anos.   

  
3) DAS VAGAS   
  

  

4) ) DA PROVA E DAS INSCRIÇÕES  

O vestibular consiste em 50 (cinquenta) questões alternativas que englobam 
conhecimentos bíblicos e gerais. O processo seletivo será de caráter classificatório.          

 As inscrições estarão abertas no período de 1 de março até 27 de março de 2015, e 
poderão ser efetuadas gratuitamente através do telefone (11) – 3104-6402, ou, do 
envio dos dados abaixo citados para o email:  secretaria@fatap.org:   

  
• Nome Completo     
• RG e CPF     
• Telefone / Celular / Telefone para recado.   

  
A confirmação de inscrição será enviada para o endereço de email informado.    

  
  



Apresentação do Histórico Escolar do Ensino Médio (comprovando conclusão  
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5) DA MATRÍCULA  

   
Serão consideradas matrículas válidas para este curso somente as que seguirem os 
seguintes critérios:   

  

a)  
do curso antes da data da matrícula);   

b) Cópias de RG, CPF;   
c) Comprovante de endereço;    
d) Uma foto 3X4 (recente);   
e) Inscrição no processo seletivo.   
f) Apresentação do requerimento de matrícula.  

  

6) DA DATA E LOCAL  

   
O processo seletivo ocorrerá no dia 28 de março de 2015, as 14:30h, em São 

Paulo, na Rua Sara de Medeiros, 370 , Vila Medeiros.  

Para maiores informações, os interessados podem entrar em contato pelo  
telefone (11) – 3104-6402 ou pelo email: secretaria@fatap.org  

  

6) DO RESULTADO  

O resultado do processo seletivo será publicado nos meios de comunicação 
vinculados à Igreja Adventista da Promessa, tais como site da FATAP (www.fatap.org) 
e PORTAL IAP (www.iapro.com.br), além da divulgação de lista impressa com os nomes 
dos alunos, a ser fixada no local da aula.   
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