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MANUAL DO CANDIDATO
Sistema de Acesso à FACULDADE TEOLÓGICA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS LOGOS

Edital Nº-3 DOU 08/11/13,

O Diretor da Faculdade Teológica de Ciências Humanas e Sociais Logos, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, na conformidade do que dispõe a legislação federal pertinente em vigor, e de acordo com o
que estabelece o Regimento da Instituição, aprovado pela Portaria Ministerial nº 1.019/2005, faz saber que está
realizando o seu Processo Seletivo para preenchimento das vagas no 1º semestre de 2014 em seu curso de
Graduação em Teologia, estão abertas aos interessados obedecendo às condições constante neste manual.
1 – Denominação e Habilitação do Curso
É este o curso abrangido pelo presente processo seletivo: Graduação em Teologia, sendo identificado e
autorizado, respectivamente, pelos seguintes instrumentos legais: Portaria Ministerial nº 1.019 de 30 de Março
de 2005. Publicadas em 01 de Abril de 2005 no Diário Oficial da união. PORTARIA Nº 1.018, DE 30 DE
MARÇO DE 2005
2 – Das vagas e turnos
São 50 o número máximo de alunos por turma.
O curso funcionará na Faculdade a Rua: Padre Adelino, 700 bairro Belenzinho, São Paulo SP.
3 – Da Inscrição.
3.1 - A inscrição configura o conhecimento e a aceitação de todas as normas e instruções estabelecidas no
presente Manual, disponibilizado na secretaria, no ato da inscrição.
3.2 - Após a inscrição, não será permitida a alteração da opção única do curso. No caso de divergência entre o
nome e o código do curso, prevalecerá o código.
3.3 - Os candidatos portadores de deficiência física ou sensorial permanente ou temporária, que se enquadram no
Decreto 3298, de 20/12/1999, deverão solicitar, no momento da configuração da inscrição, à Secretaria da
Faculdade, atendimento especial e diferenciado, nos termos do mesmo Decreto.
3.4 - As inscrições para o presente Processo Seletivo poderão ser feitas:
A - Na secretaria da Faculdade, na Rua: Padre Adelino, 700 Bairro Belenzinho, São Paulo, SP.
B - Data e horário: 11/11/2013 até 11/12/2013 das 09:00 ás 21:00 h.
C - Taxa de Inscrição
D - Documentos Indispensáveis: comprovante de pagamento (depósito bancário original) da
TAXA DE INSCRIÇÃO, em nome da Mantenedora, antecipadamente recolhido; requerimento
de inscrição, fornecido pela instituição, no qual o candidato deverá assinalar, claramente e sem
rasuras: o CURSO E O TURNO no qual se inscreve e a OPÇÃO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
MODERNA na qual deseja ser avaliado, escolhendo entre ESPANHOL E INGLÊS e no qual
declare, expressamente, estar ciente de que, se classificado, na ocasião da matrícula perderá a
vaga obtida nas seguintes hipóteses: não apresentar histórico escolar, Certificado ou Diploma, ou
Declaração de conclusão de Ensino Médio ou de curso equivalente; recusar-se a assinar o
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS; Cédula de identidade, para
apresentação e devolução imediata.
E - O ato de inscrição neste processo Seletivo importa em reconhecido, pelo candidato, de que a
Faculdade Teológica de Ciências Humanas e Sociais é uma instituição de Ensino Superior de
natureza jurídica de Direito Privado e de que, na hipótese em que venha a ser classificado sua
matrícula será feita sob a égide de CONTRATO no qual, além das obrigações expressas, será
estabelecida a contraprestação pecuniária pelos serviços prestados.
3.5 - Em hipótese alguma haverá a devolução da taxa paga.
4 – Do acesso
4.1 – Normas
A - O presente Processo Seletivo somente tem validade para o período letivo para o qual esta sendo
realizado; primeiro semestre de 2014.
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B – Poderão inscrever-se no Processo Seletivo 2014-1º Semestre, candidatos que tenham concluído ou que
venham a concluir o ensino médio ou equivalente até o mês de dezembro de 2013.
C – Recomenda-se aos candidatos que cheguem ao local da prova com antecedência mínima de meia hora,
pois não será permitida a entrada de retardatários após o inicio.
4.2 - Modalidade
Formas de acesso à Faculdade, a saber:
– Processo Seletivo. A Faculdade por meio deste processo seletivo visa verificar os conhecimentos gerais
adquiridos pelo aluno no ensino médio, observando sua capacidade de raciocínio e interpretação.
4.3 - Da Prova:
4.3.1 - Local: dependência da Faculdade Teológica de Ciências Humanas e Sociais Logos, rua
Padre Adelino, 700 – Belenzinho.
4.3.3 – A prova será composta de:


Uma Redação, sobre o tema à escolha entre três prepostos, valendo 50(cinqüenta) pontos e,



50 Questões objetivas com 04 (quatro) alternativas de respostas, sendo apenas uma verdadeira,
valendo 1(um) ponto cada questão, totalizando 50(cinqüenta) pontos, abrangendo as seguintes
disciplinas:
a) 10 (dez) Questões de História;
b) 10 (dez) Questões de Geografia;
c) 10(dez) Questões de Matemática;
d) 10(dez) Questões de Língua Portuguesa;
e) 10(dez) Questões de Língua Estrangeira Moderna, a escolha entre Espanhol e Inglês.
Não haverá revisão de prova em hipótese alguma.
Pontuação máxima possível de ser alcançada por um candidato no conjunto das partes que compõem a prova é
de 100 (cem) pontos.
5- Da Classificação
5.1 - Para fins de CLASSIFICAÇÃO, no âmbito do Curso e Turno, serão somadas as notas que os candidatos
obtiverem em cada uma das duas partes da prova, com vistas à obtenção da nota total final.
5.2 - A CLASSIFICAÇÃO dos candidatos será feita pela ordem decrescente do total dos pontos obtidos na
prova, obedecendo-se o limite de vagas oferecidas no Curso e Turno para o qual se inscreveram.
6 - Da Convocação à Matrícula
6.1 - A convocação à MATRÍCULA será feita através de Editais fixados pela Diretoria, publicados e afixados
nos quadros de aviso da Instituição, os quais conterão em seus textos, por curso e turno, o dia, o local e o horário
fixados para realização da matrícula e, em anexo, trarão as relações dos candidatos classificados em cada curso e
turno convocados à realização da matrícula.
6.2 - Na hipótese de restarem vagas não preenchidas depois de esgotado o prazo estabelecido para realização da
matrícula de que trata o subitem anterior, serão chamados à matrícula, por meio de Editais de Convocação,
tantos classificados quantas forem às vagas não preenchidas, respeitada rigorosamente a ordem de classificação
geral no âmbito de cada Curso e Turno.
6.3 - Para matrícula inicial, o candidato ou seu representante legal deve apresentar obrigatoriamente os seguintes
documentos:
6.3.1 - Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (cópia autenticada).
6.3.2 - Histórico escolar correspondente ao curso concluído (cópia autenticada).
6.3.3 - Prova de estar em dia com as obrigações do Serviço Militar (cópia autenticada).
6.3.4 - Certidão de nascimento ou casamento (cópia autenticada).
6.3.5 - Título de eleitor, comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (cópia autenticada).
6.3.6 - Cédula de identidade (cópia autenticada).
6.3.7 - 1 (uma) fotografia 3x4, recente.
6.3.8 - CPF - Cadastro de Pessoa Física (cópia autenticada).
6.3.9 – Comprovante de residência recente
6.4- No ato da matrícula inicial, deverá ser efetuado o pagamento da 1ª parcela da semestralidade.
7 - Das Disposições Finais
7.1 – Os casos omissos ou de interpretação duvidosa quanto ao texto deste Manual, serão resolvidos pela
Comissão do Processo Seletivo.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Parte I da Avaliação de Conhecimento:
I. Língua Portuguesa
A - Estrutura e formação de palavras;
B - Classes das palavras;
C - Constituintes da oração e a composição do período;
D - Regência nominal e verbal;
E - Concordância nominal e verbal;
F - A colocação dos termos na frase;
G - Pontuação;
H - O sistema ortográfico vigente;
I - Análise e interpretação de textos.
II. Literatura Brasileira
A - Estilo de época: Barroco Arcádia e Ilustração, Romantismo, Realismo, Parnasianismo, Simbolismo, PréModernismo, Modernismo e Pós-Modernismo;
B - Teoria Literária: As estruturas narrativas, Estudos de personagens, Ação-Tempo-Espaço, Tema, Prosa e
Poesia, Enredo. Tipos de discurso: diálogo, monólogo, solilóquio.
III. Geografia
I -Geografia Geral
II – Geografia do Brasil
III – Organização Social e Política do Brasil
Etnia e cultura na formação do Brasil; Sistema Econômico; a cidade e os problemas urbanos na sociedade
contemporânea.
IV. Matemática
Conjuntos Numéricos; Polinômios; Equações Algébricas; Análise Combinatória; Probabilidades; Matrizes;
Determinantes e Sistemas Lineares; Geometria Analítica; Funções; Derivadas; Trigonometria; Geometria Plana.

V - História
I – HISTÓRIA GERAL
Civilizações da Antigüidade; mundo medieval; mundo moderno; mundo contemporâneo.
II – HISTÓRIA DO BRASIL
O descobrimento do Brasil e a expansão européia no início dos tempos modernos; o Sistema Colonial; a crise do
Sistema Colonial; o Brasil Império; o Brasil República.
III – ORGANIZAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA DO BRASIL
Formação social; organização do Estado Nacional; a sociedade contemporânea; a cultura brasileira.

VI - Língua Inglesa
1 - Tempos verbais simples e compostos
2 - Determinantes
3 - Demonstrativos
4 - Comparação de adjetivos e superlativos
5 - Pronomes pessoais, possessivos, indefinidos, relativos e reflexivos
6 - Advérbios
7 - Preposições
8 - Conectivos
9 - Voz passiva
10 - Discurso direto e indireto

VII - Espanhol
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1 - Compreensão de textos
2 - Vocabulário
2.1 - Sinônimos
2.2 - Antônimos
2.3 - Expressões idiomáticas
2.4 - Falsos cognatos
Parte II da Avaliação de Conhecimento
Na prova de Redação, que terá caráter classificatório e eliminatório, espera-se que o candidato, no ato de
escrever, demonstre, de forma mínima aceitável, obediência às normas cultas da Língua, clareza, concisão; ao
interpretar, entendimento (apreensão / compreensão) pleno das idéias contidas no texto selecionado; ao opinar,
revele nível cultural entendido como mínimo aceitável e, ao demonstrar estar bem-informado apresente-se em
condições de interpretar fatos, fenômenos e circunstâncias atuais, relacionados à situação política, econômica e
social das nações, noticiados pela Imprensa sendo-lhe, então, atribuído grau de 0 (zero) a 10 (dez).
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