
 
 
 

EDITAL DE VESTIBULAR DE INVERNO PARA               
A TURMA DE 2019.2  

 
A Faculdade Teológica Betânia, credenciada pela 

Portaria nº. 391, de 06 de Maio de 2014, publicada em D.O.U. em 07 de 
Maio de 2014, mantida pela Missão Evangélica Betânia torna público que 
estão abertas as inscrições para o processo seletivo da turma de 2019, 
para o curso Superior de Bacharelado em Teologia, reconhecido pela 
portaria nº 744, de 14 de julho de 2017 (4 anos) no período noturno. 70 
vagas anuais. 
 
AS INSCRIÇÕES estarão abertas de 08 de abril a 14 de junho de 2019, às 
18h. podem ser realizadas na secretaria da instituição ou pelo site: 
www.faculdadebetania.com.br através do preenchimento do formulário e 
pagamento da TAXA DE R$30,00 que poderá ser paga na própria 
instituição ou depositado na conta: banco Bradesco, conta corrente 067 
146-0 Agência 0426-0 Missão Evangélica Betânia (Neste caso enviar o 

comprovante de depósito por e-mail). 

 
CONTEÚDO DA PROVA: O processo de seleção será classificatório 
constando de uma redação sobre um tema da atualidade. 
 
DIA, HORÁRIO, LOCAL e DOCUMENTO: Agendado entre 10 e 14 de 
junho de 2019. Av. Iguaçu, 1700 Água Verde, Curitiba - PR. Apresentar 
documento com foto.  
 
A Faculdade Teológica Betânia reserva-se o direito de cancelar o ingresso ao curso 
ofertado caso o número de candidatos seja inferior ao número de vagas ofertadas. 
Neste caso os alunos poderão optar por outro curso oferecido pela IES, respeitando o 
número de vagas remanescentes ou poderão ser ressarcidos da taxa de inscrição. 
Havendo sobra de vagas no respectivo processo seletivo, a IES oferecerá novo processo 
seletivo agendado para preenchimento das vagas remanescentes, obedecendo aos 
mesmos critérios do primeiro. A Faculdade Teológica Betânia se reserva o direito de 
realizar novas edições de processos seletivos até o preenchimento total das vagas 
ofertadas.  
 
MATRÍCULA: Para efetivar a matrícula, os candidatos aprovados no processo seletivo 
deverão entregar os documentos designados pela instituição na secretaria da faculdade 
e efetuar o pagamento da 1ª mensalidade até a data estipulada no site referido, data 
em que termina o prazo de validade do processo seletivo em questão.   

                                                                                 
                                       Curitiba, 15/03/2019                                         

Rogério Leoderio de Souza 
                                                                      Diretor Geral 

 

http://www.faculdadebetania.com.br/

