SEMINÁRIO TEOLÓGICO CARISMA
PROCESSO DE INSCRIÇÕES – 2º SEMESTRE DE 2018
EDITAL – UNIDADE DE BELO HORIZONTE
1. INTRODUÇÃO
O Seminário Teológico Carisma torna público o início do processo de inscrições para todos os cursos com o lançamento do presente
edital que contém todas as informações sobre o mesmo. Este documento informativo representa o conjunto de regras estabelecidas
para o andamento do processo que culmina na admissão daqueles que irão compor as turmas dos cursos com início em Agosto de
2018.
Os formulários de inscrição, com preenchimento virtual, já estão disponíveis no site oficial do Carisma. As orientações contidas
neste edital devem ser seguidas atentamente para que o preenchimento dos diversos formulários seja feito com exatidão. As
inscrições estarão abertas enquanto houver vagas disponíveis.
SITE OFICIAL DE INSCRIÇÕES
www.carisma.org.br
O processo acontece em apenas uma etapa seletiva, sendo necessária aprovação para que o candidato seja autorizado a
efetuar sua matrícula.
Os critérios para aprovação são subjetivos e a decisão da equipe avaliadora é definitiva. Não serão aceitos pedidos de reavaliação.
Os candidatos não concorrem entre si por critérios comparativos. Aqueles que por qualquer motivo receberem um comunicado de NÃO
INDICAÇÃO poderão inscrever-se novamente no próximo processo de inscrições.

2. CONHEÇA AS OPÇÕES DE CURSO
Veja os detalhes nos quadros a seguir:

CURSO

PRÉ-REQUISITOS

TEOLOGIA
MINISTERIAL

- Idade mínima 17 anos.
- Ensino Fundamental completo.
- Ser membro, batizado, de
qualquer denominação evangélica
há, no mínimo, um ano.
- Ser recomendado pelo seu
pastor.

BÍBLICO MODULAR

- Idade mínima 17 anos.
- Ensino Fundamental completo.
- Ser membro, batizado, de
qualquer denominação evangélica
há, no mínimo, um ano.
- Ser recomendado pelo seu
pastor.

DURAÇÃO

AULAS

INVESTIMENTO

2 ANOS

2ª à 6ª-feira,
pela manhã,
das 8h às 11h,
ou à noite,
das 19h às 22h.

Matrícula:
R$ 300,00
+ 5 parcelas de
R$ 280,00

2 ANOS

3ª e 5ª-feira,
à noite,
das 19h30 às 22h.

Matrícula:
R$ 200,00
+ 5 parcelas de
R$ 180,00

1

STARTEEN

- Idade: 12 a 16 anos.
- Autorização dos pais ou
responsáveis.
- Ser recomendado pelo seu
pastor.

CARISMA KIDS

- Idade: 5 a 12 anos
- Autorização dos pais ou
responsáveis.
- Ser recomendado pelo seu
pastor.

EXTENSÃO EM
LOUVOR &
ADORAÇÃO

- Idade mínima 14 anos.
- Ensino Fundamental completo.
- Ser membro, batizado, de
qualquer denominação evangélica
há, no mínimo, um ano.
- Ser recomendado pelo seu
pastor.

EXTENSÃO
ESCOLA DE
MESTRES

- Idade mínima 17 anos.
- Ensino Fundamental completo.
- Ser membro, batizado, de
qualquer denominação evangélica
há, no mínimo, um ano.
- Ser recomendado pelo seu
pastor.
- Ser formado em um curso livre
em Teologia

EXTENSÃO
PLANTAÇÃO DE
IGREJAS

- Idade mínima 17 anos.
- Ensino Fundamental completo.
- Ser membro, batizado, de
qualquer denominação evangélica
há, no mínimo, um ano.
- Ser recomendado pelo seu
pastor.
- Ser formado em um curso livre
em Teologia

1 ANO

Sábado,
Das 9h30 às 12h.

Matrícula:
R$ 80,00
+ 5 parcelas de
R$ 80,00

2 ANOS

3ª e 5ª-feira,
à noite,
das 19h às 22h.

Matrícula:
R$ 180,00
+ 5 parcelas de
R$ 130,00

6 MESES

3ª e 5ª-feira,
à noite,
das 19h às 22h.

Matrícula:
R$ 175,00
+ 5 parcelas de
R$ 175,00

6 MESES

3ª e 5ª-feira,
à noite,
das 19h às 22h,
ou aos sábados,
das 10h às 16h.

Matrícula:
R$ 175,00
+ 5 parcelas de
R$ 175,00

6 MESES

2ª, 4ª e 6ª-feira,
à noite,
das 19h às 22h.
.

Matrícula:
R$ 175,00
+ 5 parcelas de
R$ 175,00
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3. SUA INSCRIÇÃO PASSO A PASSO
Siga atentamente o passo a passo descrito abaixo para evitar contratempos em seu processo de inscrição.

1º PASSO
ORE! LEIA TODO O
EDITAL E FAÇA SUA
OPÇÃO DE CURSO.

2º PASSO

3º PASSO

4º PASSO

5º PASSO

6º PASSO

PREENCHA O
FORMULÁRIO
VIRTUAL DE
INSCRIÇÃO
CORRESPONDENTE
AO CURSO
ESCOLHIDO.

CERTIFIQUE-SE DO
PREENCHIMENTO DO
FORMULÁRIO
VIRTUAL DE
RECOMENDAÇÃO
PASTORAL E/OU DA
CARTA VIRTUAL DOS
PAIS (ENVIADOS VIA
E-MAIL).

AGUARDE O
CONTATO PARA
INFORMAR O
RESULTADO DO
PROCESSO.

ENVIE A
DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA PARA A
MATRÍCULA
(DIGITALIZADO
LEGÍVEL, PARA O EMAIL INFORMADO).

EFETIVE SUA
MATRÍCULA ATRAVÉS
DO PAGAMENTO DA
TAXA REFERENTE AO
CURSO ESCOLHIDO,
NA UNIDADE DO
CARISMA EM
BELOHORIZONTE

4. DETALHAMENTO DO PROCESSO SELETIVO
PREENCHA O FORMULÁRIO VIRTUAL DE INSCRIÇÃO
No site do Carisma entre no link correspondente ao seu curso e providencie o preenchimento de todos os campos do FORMULÁRIO
DE INSCRIÇÃO. O formulário deverá ser preenchido exclusivamente por você. Responda a todas as questões conforme as
orientações. Seu formulário poderá ser devolvido se alguma área for deixada em branco. Responda com sinceridade todas as
perguntas. Se alguma resposta não for exatamente aquela que você gostaria de apresentar, confie em Deus! Isso não implica,
necessariamente, que você não será admitido.

PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO VIRTUAL DE RECOMENDAÇÃO PASTORAL E/OU DA
CARTA DOS PAIS
No formulário de inscrições você será questionado sobre o endereço de e-mail do seu pastor e do seu líder direto, certifique-se de tê-lo
informado com exatidão. Nós enviaremos diretamente para o e-mail informado o Formulário Virtual de Recomendação Pastoral que
deverá ser preenchido pelos seus pastores e líderes. Somente após a resposta deste formulário o candidato receberá o resultado do
seu processo de inscrições.
Nos cursos Starteen e Carisma Kids, além do processo de recomendação pastoral informado acima, os e-mails dos pais serão
solicitados no formulário virtual de inscrição. Nós enviaremos diretamente para o e-mail informado o Formulário Virtual de Carta dos
Pais que deverá ser preenchido pelos pais ou responsáveis pelo aluno. Somente após a resposta deste formulário o candidato
receberá o resultado do seu processo de inscrições.

AGUARDE O RESULTADO
Será enviado um e-mail do Carisma comunicando o seu resultado. Ao receber o resultado de sua aprovação você será encaminhado
para a efetivação da sua matrícula. Se você reside em outra cidade aguarde o resultado desta etapa antes de providenciar sua
mudança para Belo Horizonte, caso seja o seu caso.
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ENVIE OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA
Para a matrícula serão exigidos documentos correspondentes a cada curso, os quais serão detalhados no próximo item. Todos os
documentos deverão ser enviados digitalizados para o e-mail inscrições@carisma.org.br.
Ressaltamos que toda a documentação exigida é necessária para a efetivação de sua matrícula. Caso haja alguma
documentação pendente a sua vaga não estará reservada e sua inscrição poderá ser cancelada.

EFETIVE SUA MATRÍCULA
Após o envio de toda a documentação, você deverá providenciar o pagamento da taxa de matrícula referente ao curso escolhido junto
à unidade do Carisma em Belo Horizonte.
ATENÇÃO: Sua vaga só estará garantida após a comprovação do pagamento do valor da matrícula.

5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A MATRÍCULA

TEOLOGIA
MINISTERIAL
BÍBLICO MODULAR

STARTEEN
KIDS

- Contrato de prestação de serviços educacionais devidamente assinado;
- Declaração da secretaria da igreja (papel timbrado, carimbo e assinatura) confirmando o seu tempo de
conversão, data de batismo e informando se o candidato está em plena comunhão com a igreja e está apto
para ser admitido em um curso voltado para líderes;
- Cópia do comprovante de escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental.
- Cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência;
- Certidão de Casamento (se casado), se divorciado certidão de casamento com averbação de divórcio.
- Cópia do CPF e Comprovante de Residência do responsável financeiro.
- Caso responsável financeiro seja pessoa jurídica, enviar cópia(xerox) dos documentos da entidade:
- Igreja: cópia da ata da reunião de eleição do pastor presidente e cópia do contrato social registrado
da igreja
- Empresa: cópia do contrato social, cartão CNPJ, inscrição estadual, cópia do RG e CPF dos sócios
e cópia do comprovante de residência da empresa e dos sócios.
- Contrato de prestação de serviços educacionais devidamente assinado;
- Autorização dos pais ou responsáveis;
- Cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência;
- Cópia do CPF e Comprovante de Residência do responsável financeiro.
- Caso responsável financeiro seja pessoa jurídica, enviar cópia(xerox) dos documentos da entidade:
- Igreja: cópia da ata da reunião de eleição do pastor presidente e cópia do contrato social registrado
da igreja
- Empresa: cópia do contrato social, cartão CNPJ, inscrição estadual, cópia do RG e CPF dos sócios
e cópia do comprovante de residência da empresa e dos sócios.
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EXTENSÃO
LOUVOR &
ADORAÇÃO

- Contrato de prestação de serviços educacionais devidamente assinado;
- Declaração da secretaria da igreja (papel timbrado, carimbo e assinatura) confirmando o seu tempo de
conversão, data de batismo e informando se o candidato está em plena comunhão com a igreja e está apto
para ser admitido em um curso voltado para líderes;
- Cópia do comprovante de escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental.
- Cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência;
- Certidão de Casamento (se casado), se divorciado certidão de casamento com averbação de divórcio.
- Autorização dos pais ou responsáveis para menores de 18 anos.
- Cópia do CPF e Comprovante de Residência do responsável financeiro.
- Caso responsável financeiro seja pessoa jurídica, enviar cópia(xerox) dos documentos da entidade:
- Igreja: cópia da ata da reunião de eleição do pastor presidente e cópia do contrato social registrado
da igreja.
- Empresa: cópia do contrato social, cartão CNPJ, inscrição estadual, cópia do RG e CPF dos sócios
e cópia do comprovante de residência da empresa e dos sócios.

EXTENSÃO
ESCOLA DE
MESTRES

- Contrato de prestação de serviços educacionais devidamente assinado;
- Declaração da secretaria da igreja (papel timbrado, carimbo e assinatura) confirmando o seu tempo de
conversão, data de batismo e informando se o candidato está em plena comunhão com a igreja e está apto
para ser admitido em um curso voltado para líderes;
- Cópia do comprovante de escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental.
- Cópia do comprovante de conclusão do curso livre em Teologia.
- Cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência;
- Certidão de Casamento (se casado), se divorciado certidão de casamento com averbação de divórcio.
- Cópia do CPF e Comprovante de Residência do responsável financeiro.
- Caso responsável financeiro seja pessoa jurídica, enviar cópia(xerox) dos documentos da entidade:
- Igreja: cópia da ata da reunião de eleição do pastor presidente e cópia do contrato social registrado
da igreja
- Empresa: cópia do contrato social, cartão CNPJ, inscrição estadual, cópia do RG e CPF dos sócios
e cópia do comprovante de residência da empresa e dos sócios.

EXTENSÃO
PLANTAÇÃO DE
IGREJAS

- Contrato de prestação de serviços educacionais devidamente assinado;
- Declaração da secretaria da igreja (papel timbrado, carimbo e assinatura) confirmando o seu tempo de
conversão, data de batismo e informando se o candidato está em plena comunhão com a igreja e está apto
para ser admitido em um curso voltado para líderes;
- Cópia do comprovante de escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental.
- Cópia do comprovante de conclusão do curso livre em Teologia.
- Cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência;
- Certidão de Casamento (se casado), se divorciado certidão de casamento com averbação de divórcio.
- Cópia do CPF e Comprovante de Residência do responsável financeiro.
- Caso responsável financeiro seja pessoa jurídica, enviar cópia(xerox) dos documentos da entidade:
- Igreja: cópia da ata da reunião de eleição do pastor presidente e cópia do contrato social registrado
da igreja
- Empresa: cópia do contrato social, cartão CNPJ, inscrição estadual, cópia do RG e CPF dos sócios e cópia
do comprovante de residência da empresa e dos sócios.

ATENÇÃO: A análise para aprovação em todo o processo seletivo consiste nas informações contidas no formulário virtual,
contudo, a efetivação da matrícula só acontecerá mediante a apresentação de toda a documentação exigida e o pagamento
da taxa referente ao curso escolhido.

6. CALENDÁRIO BÁSICO
7.
Programação
Semana do Test Drive

Datas
30/07 a 04/08

Início das Aulas

06/08/18

Formatura das turmas no 2º semestre de 2018

08/12/18
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CONTATO:
Unidade em Belo Horizonte

Endereço: Rua Araribá, 543, São Cristóvão, Belo Horizonte/MG, CEP:31110-510
Telefone: (31) 3429-8000
E-mail: contato@carisma.org.br
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