EDITAL CEV.EaD Nº 02.2020

Prorroga o prazo de inscrições e as datas das
respectivas provas online, referente ao Vestibular
2020/1 do Curso de bacharelado em Teologia,
modalidade a Distância, da Faculdade Assembleiana
do Brasil, e dá outras providências.

I DO PROCESSO SELETIVO – A Coordenação da Comissão Executiva de Vestibular
do curso de Bacharelado em Teologia, modalidade a distância, autorizado pela Portaria
MEC/SERES nº 487/2019, de 22 de outubro de 2019, publicada no Diário Oficial da
União em 25 de outubro de 2019, da Faculdade Assembleiana do Brasil (FASSEB),
credenciada pela Portaria MEC/SESu nº 1976 de 08 de novembro de 2019, publicada
no Diário Oficinal da União de 11 de novembro de 2019, faz saber que, de acordo com
o disposto neste Edital, estão prorrogadas as inscrições para o processo seletivo
referente ao Vestibular 2020/1 para o Curso de Bacharelado em Teologia EaD, no
período de 22 a 30 de janeiro de 2020.

II DAS INSCRIÇÕES
2.1 O candidato fará sua inscrição diretamente no site www.fasseb.com.br;
2.2 A confirmação da inscrição no Processo Seletivo, se dará pelo pagamento da taxa
de inscrição mediante boleto bancário emitido no ato da inscrição, no valor de R$ 30,00
(trinta reais);
2.3 Não haverá devolução da taxa de inscrição em hipótese nenhuma;
2.4 As informações contidas na ficha de inscrição são de responsabilidade, exclusiva,
do candidato;
2.5 O e-mail informado na ficha de inscrição é de grande importância, pois é por meio
dele que o candidato receberá as informações pertinentes ao processo seletivo e
servirá de meio oficial de comunicação entre o candidato e a FASSEB. Portanto, caso o

candidato informe e-mail alternativo ou inexistente, a FASSEB não se responsabilizará
pela ausência de informação sobre o processo seletivo.
III DAS CONDIÇÕES
3.1 A prova será realizada online entre os dias 24 a 31 de janeiro de 2020 com duração
de 3h (três horas);
3.2 A prova será constituída de uma redação em Língua Portuguesa, de no mínimo 20
(vinte) e, no máximo 25 (vinte e cinco) linhas a partir de tema proposto pela FASSEB.

IV. DO RESULTADO
4.1 O resultado do presente processo seletivo terá validade apenas para o primeiro
trimestre de 2020;
4.2 O resultado será divulgado pela Comissão Executiva do Vestibular (CEV) no dia
01/02/2020, pelo site: www.fasseb.com.br. Não serão divulgados resultados via
telefone;
4.3 O prazo para desistência do curso é de 30 (trinta) dias a contar do ato de matrícula,
obedecendo as normas estabelecidas no contrato de prestação de serviços
educacionais assinado, em forma de aceite online, pelo então candidato.

V. DAS MATRÍCULAS
5.1

O

candidato

aprovado

no

processo

seletivo,

deverá

acessar

o

site:

www.fasseb.com.br, preencher requerimento de matrícula, confirmar aceite de
contrato de prestação de serviços educacionais, gerar boleto referente a matrícula e
confirmar pagamento de boleto;
5.2 As matrículas serão realizadas nos dias 01 a 05 de fevereiro de 2020;
5.2 O candidato aprovado no processo seletivo, após confirmar sua matrícula mediante
pagamento de boleto, deverá encaminhar cópia autenticada, com prazo máximo de 20
(vinte) dias a contar a partir da data de matrícula, dos documentos abaixo relacionados,
para o seguinte endereço: Rua Florianópolis Qd. 11 Lt 06, Vila Paraíso (Fama), CEP:
74.553-520, Goiânia-GO.

1. Certidão de Nascimento ou, se não for casado, Certidão de Casamento;
2. CPF e RG;
3. Certificado de Dispensa de Incorporação ou Reservista ou Certificado de Isenção
para candidatos do sexo masculino;
4. Título de eleitor;
5. Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar do Ensino Médio;
6. Certificado de Quitação Eleitoral (site TER – não precisa autenticar);
7. Comprovante de endereço atualizado (não precisa autenticar);
8. 2 fotos 3x4.
5.3 O candidato que não encaminhar documentação exigida no item 6.2, poderá perder
sua vaga.

VII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 Os casos não previstos neste Edital serão deliberados pela Comissão Executiva de
Vestibular da Faculdade Assembleiana do Brasil, do curso de Bacharelado em
Teologia, modalidade a distância.
6.2 O presente Edital será publicado no site da FASSEB, www.fasseb.com.br, bem
como afixado no quadro de avisos da sede da IES para oferta da educação a distância.

Goiânia/GO, 22 de janeiro de 2020.

PUBLIQUE-SE.

Paula Rudimila de Jesus Veríssimo
Coordenadora da Comissão Executiva de Vestibular

