
 

FATAP – FACULDADE DE TEOLOGIA ADVENTISTA DA PROMESSA 

EDITAL 02/2013 – PROCESSO SELETIVO  

A diretoria geral da FATAP com sede em São Paulo; Rua Boa Vista 314; 6º Andar – Conjunto A. TRÁS 

À PÚBLICO abertura de nova turma na Convenção Oeste Paulista com sede em Marília que no período 

de 19/02/2013 à 09/03/2013 estarão abertas as inscrições para a turma de bacharelado em teologia – curso 

livre. 

I. Do curso 

 O curso de teologia é oferecido para pessoas interessadas em aprender teologia, mas sua 

finalidade é preparar melhor a liderança e os pastores da Igreja Adventista da Promessa.  

II. Das vagas 

Serão abertas cinquenta (30) vagas para o curso. Conforme classificação no processo seletivo*. 

*Estas vagas se darão em caráter de segunda chamada 

III. Da matrícula 

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

critérios: 

Preenchimento do requerimento de matrícula; 

a) Apresentação do Histórico Escolar do Ensino Médio (comprovando conclusão do curso antes da 

data da matrícula) até o dia 09/03/2013*; 

b)  Cópias de RG, CPF; 

c)  Comprovante de endereço;  

d) Uma foto 3X4 (recente); 

e) Inscrição no processo seletivo. 

 

*Os alunos que enviarem documentação via Correios e e-mail deverão comparecer no dia da 

prova do processo seletivo portando documentação em cópia autenticada.  

 

IV.  Do processo seletivo 

O processo seletivo ocorrerá no dia 16/03/2013 em local e horário a ser definido pela diretoria da 

extensão da FATAP – Oeste Paulista até dois dias antes, cuja informação deverá ser consultada pelos 

interessados diretamente na secretaria da extensão pelo telefone 14 – 3454-9414. 

O resultado do processo seletivo será publicado nos meios de comunicação vinculados à Igreja 

Adventista da Promessa; tais como site PORTAL IAP e site da FATAP, além de divulgação com lista dos 

nomes dos alunos no local da aula. 

 

Diretoria FATAP – Geral 


