EDITAL CEV 014.2019

Divulga novo prazo de inscrições ao Vestibular Agendado do
Curso de bacharelado em Teologia da Faculdade
Assembleiana do Brasil, referente à 2019/2 e a data das
respectivas provas e dá outras providências.

I DO PROCESSO SELETIVO - A Faculdade Assembleiana do Brasil, anteriormente
Faculdade da Igreja Ministério Fama (FAIFA), recredenciada pela Portaria MEC/SESu nº
339/2018, publicada no Diário Oficial da União de 09 de abril de 2018, e denominação alterada
pela Portaria MEC/SERES 790/2016, publicada no Diário Oficial da União de 13 de dezembro
de 2016, divulga, de acordo com o disposto neste Edital, nova data para inscrições no
processo seletivo, por agendamento, referente ao Vestibular 2019/2 para o Curso de
Bacharelado em Teologia, reconhecido em caráter excepcional pela Portaria MEC/SERES nº
150, de 25 de março de 2013, publicada no Diário Oficinal da União de 27 de março de 2013.

II DAS INSCRIÇÕES - 2.1. O candidato fará sua inscrição na Secretaria da Faculdade
Faculdade Assembleiana do Brasil (SRCA) no período de 19/08/2019 a 24/08/2019
para o Curso de bacharelado em Teologia na modalidade bacharelado no período
noturno; 2.2. Essa inscrição será confirmada mediante a apresentação de documentos
originais e entrega de fotocópias da Carteira de Identidade, Certificado e Histórico do
Ensino Médio concluído, na Secretaria de Registro e Controle Acadêmico da Faculdade
Faculdade Assembleiana do Brasil (SRCA, sito à Rua Florianópolis, qd. 11, lt. 06, St.
Vila Paraíso, nesta cidade de Goiânia, Estado de Goiás. 2.3. O candidato deverá
efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
III DAS CONDIÇÕES - 3.1. A prova será realizada, por meio de agendamento, no dia
24/08/2019 no período de 13h30 (treze horas e trinta minutos) às 17h30 (dezessete
horas e trinta minutos) na sede da Faculdade Assembleiana do Brasil. 3.2.

O Processo Seletivo de que trata o presente Edital realizar-se-á com a seguinte
programação: Prova única com questões objetivas de Língua Portuguesa e Redação,
Conhecimentos Gerais (História e Geografia), e Conhecimentos Bíblico-Teológicos. 3.3
O(a) candidato(a) que optar pelo aproveitamento do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), ao se inscrever, deverá indicar o ano de realização do Exame e o número de
inscrição constante do boletim expedido pelo Ministério da Educação (MEC), anexando
à inscrição esse documento; 3.3.1 Só serão aceitos boletins de Exame realizado em
2017; 3.4.2 O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) corresponderá a
50% (cinquenta por cento) do total de pontos necessários à aprovação do candidato.
IV. DO RESULTADO 4.1. O resultado será divulgado pela Comissão Executiva do
Vestibular através da Secretaria de Registro e Controle Acadêmico, presencialmente,
no dia 27/08/2019 às 18h pelo site oficial da Faculdade e no Mural de Avisos da
Faculdade Assembleiana do Brasil. Não serão divulgados resultados via telefone.

V. DAS MATRÍCULAS 5.1. As matrículas dos aprovados no processo seletivo, por
agendamento constante deste Edital, serão feitas no período de 27 a 30/08/2019, das
12h às 22h, após a confirmação de aprovação junto a Secretaria.

Goiânia/GO, 19 de Agosto de 2019.

PUBLIQUE-SE.

Prof. Dr. Eurípedes Pereira de Brito
Coordenador da Comissão Executiva de Vestibular

