
 

 

Edital de Processo Seletivo EaD de 2023 
 
O Diretor-Geral da Faculdade Batista Pioneira torna público que estarão abertas as 
inscrições para o processo seletivo de 2022, destinado à classificação dos candidatos ao 
preenchimento de vagas oferecidas para o Curso de Bacharelado em Teologia EaD, com 
duração de 4 anos, autorizado pela Portaria 932, de 18/10/2022, da Secretaria de Educação 
Superior. 

 
INSCRIÇÕES 

De 21/10/2022 a 04/12/2022 no site da Faculdade Batista Pioneira 
(https://www.batistapioneira.edu.br/)  

 
REQUISITOS 

O candidato deverá apresentas os seguintes documentos: 

I - Cópia do RG, CPF e certidão de nascimento ou casamento; 

II - Cópia do certificado de conclusão e histórico do Ensino Médio; 

III - Solicitação de Ingresso preenchido (fornecido pela Secretaria da Faculdade); 

IV - Pagamento da taxa de inscrição de R$ 50,00; 

V - Carta de apresentação do pastor da igreja na qual é membro. 

 
VAGAS 

Serão oferecidas 400 vagas para o curso. 

 
PROVA VESTIBULAR 

A prova acontecerá no dia 09 de dezembro de 2022, às 19h, em formato online, no ambiente 
virtual de aprendizagem (AVA). O acesso a plataforma será disponibilizado 
antecipadamente aos candidatos. A prova será uma redação discursiva argumentativa, na 
qual o candidato deverá demonstrar seu conhecimento nas seguintes áreas: 
Conhecimentos Gerais, Conhecimentos Bíblicos e Língua Portuguesa. 

É de responsabilidade do candidato ter acesso à internet para a realização da prova de 
vestibular. 

 
RESULTADO 

O resultado do vestibular será divulgado através do site https://www.batistapioneira.edu.br/ 
até o dia 16 de dezembro de 2022. 

https://www.batistapioneira.edu.br/
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MATRÍCULA 

A matrícula deve ser feita até o dia 23 de dezembro de 2022, de acordo com o processo 
seletivo, mediante a apresentação da documentação solicitada e pagamento da taxa de 
matrícula. O aluno que não efetuar a matrícula nos prazos estipulados perderá o direito à 
vaga. 

 
AULAS 

As aulas serão no formato on-line, iniciando no dia 06 de fevereiro de 2023. Cada disciplina 
terá a duração de 4 semanas. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

A simples inscrição no Processo Seletivo mostra a aceitação das normas e instruções 
estabelecidas neste Edital. A Faculdade Batista Pioneira se reserva o direito de realizar 
novas edições de processos seletivos, em outras datas depois desta anunciada, até o 
preenchimento total das vagas ofertadas, observando as mesmas normas descritas neste 
edital. 

 

 
 
 
 
 
 

Dr. Claiton André Kunz 
Diretor Geral 


