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EDITAL 002/2021/1
PROCESSO SELETIVO GERAL 2021.1
Ementa: Regulamenta o Primeiro Processo Seletivo Geral para 2021
A Coordenação do Processo Seletivo (CPS), em atendimento ao Regimento Interno da
Faculdade Católica de Belém, credenciada pela Portaria Ministerial n. 521 de 21 de junho de 2016,
publicada no DOU em 22 de julho de 2016, leva ao conhecimento do público em geral, as
condições de habilitação às vagas oferecidas para os Cursos de Bacharelado em Filosofia e
Bacharelado em Teologia para o primeiro semestre de 2021.
 1. CURSOS E VAGAS
O presente Processo Seletivo destina-se a preencher:
CURSOS
Bacharelado Filosofia
Bacharelado Teologia
Total

MANHÃ
158
187
345

As vagas serão ofertadas na sede da Faculdade Católica de Belém, na Rod. BR 316, KM 6, Águas
Lindas, Ananindeua.
O ingresso dos candidatos para os Cursos de Filosofia e Teologia se dará por meio de exames
elaborados pela própria Instituição de Ensino – Faculdade Católica de Belém.

Parágrafo único: 10% das vagas serão destinadas, caso existam, aos candidatos portadores de
necessidades especiais, cujas referidas necessidades estejam comprovadas por laudo médico
entregue no ato da inscrição pelo candidato.
 2. VALIDADE
O presente processo terá validade para admissão ao primeiro semestre de 2021.
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 3. INSCRIÇÃO

Período

Local

Online
18 de dezembro de 2020
a
19 de janeiro de 2021
facbel.edu.br
-

Horário
Taxa

Presencial
04 a 19 de Janeiro de 2020
Faculdade Católica de Belém
Rod. BR 316, KM 6 - Águas Lindas –
Ananindeua-Pará
8:00h às 12:00h e 14:00h às 16:00h
R$ 60,00

3.1. Condições para inscrição:
a) Preencher a ficha de inscrição (online/presencial);
b) Apresentar comprovante de pagamento da taxa de inscrição (presencial);
3.1.1. Não haverá devolução da taxa de inscrição;
3.1.2. No ato da inscrição, o candidato receberá o cartão de identificação. Nas inscrições feitas
online, o cartão de identificação será enviado via e-mail, documento indispensável para o ingresso
no local da realização das provas. Constará nesse Cartão de Identificação o número de inscrição.
 4. EXAME
4.1. A prova agendada será realizada nos dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2021, agendar através do
contato 4009-1550
Prova
Redação

Horário
Manhã 8:30h às 12:30h
Tarde 13:00h às 17:00h

4.2. O controle do comparecimento será feito através de assinatura do candidato na lista de
frequência, no dia da prova. Na oportunidade, o candidato deverá exibir o cartão de identificação e
a Carteira de Identidade com foto ao fiscal.
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4.3. Do exame:
4.3.1. Prova de Redação: deverá ser desenvolvido um texto dissertativo-argumentativo em prosa,
em modalidade formal da língua portuguesa. A redação deverá ter uma extensão entre 20 a 30
linhas.

4.3.2. Critérios para Avaliação: A redação deve ser produzida segundo alguns critérios básicos
usados para avaliação, como resumido no quadro a seguir.
CRITÉRIO ESPECÍFICO

VALOR

Gênero Textual

1,0

Adequação ao tema

1,5

Argumentação

2,0

Coerência

2,0

Coesão

2,0

Modalidade Escrita Formal

1,5

Total

10,0

 5. CLASSIFICAÇÃO
Na ordem decrescente do total de ponto obtido na prova, serão classificados, até o limite:
CURSOS
Bacharelado Filosofia
Bacharelado Teologia

VAGAS
Manhã
158
187

Total
158
187

5.1 Serão eliminados os candidatos, enquadrados em qualquer uma das seguintes situações, abaixo:
5.1.1. Faltarem às provas;
5.1.2. Usarem de fraude ou de indisciplina comprovada
5.1.3. Obtiverem nota inferior a 5,0 pontos na prova de Redação.
5.1.4. Em caso de empate, para a classificação, será adotado o seguinte critério: Idade,
classificando-se o mais idoso.
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 6. RESULTADO E MATRÍCULA
6.1. Resultado: no dia 25 de janeiro de 2021, a partir das 09:30:00h.

Local

Online

Presencial

facbel.edu.br

Faculdade Católica de Belém
BR 316, KM 6 - Águas Lindas - Ananindeua

6.2. Matrícula
Documentos necessários em fotocópia:
a) Carteira de Identidade;
b) CPF;
c) Título de Eleitor;
d) Certificado de Alistamento Militar (Reservista) para os candidatos de sexo masculino;
e) Certidão de Nascimento (autenticado em cartório)
f) Certificado de conclusão do ensino médio (autenticado em cartório) ou equivalente.
Poderão ser aceitas declarações, devendo as mesmas serem substituídas pelo Certificado até
junho de 2021;
g) Histórico Escolar do ensino médio (autenticado em cartório) ou equivalente. Poderão ser
aceitos documentos equivalentes, devendo os mesmos serem substituídos pelo Histórico
Escolar até junho de 2021;
h) Comprovante de quitação da primeira parcela da semestralidade.
i) Comprovante de residência;
j) 2 fotos 3x4 atuais.

6.3. Datas:
Para os candidatos CLASSIFICADOS, a matrícula será após a divulgação do resultado:

Período

Presencial
25/01 a 10/02/2021
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Faculdade Católica de Belém
BR 316, KM 6 - Águas Lindas - Ananindeua

Local

8:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h

Horário
 7. DISPOSIÇÕES GERAIS:

7.1. A CPS poderá baixar normas complementares para a realização deste concurso, inclusive
quanto às datas de inscrições e matrículas e decidirá sobre os casos omissos.
7.2. A CPS apreciará as solicitações de exames fora dos locais predeterminados somente em
instalações hospitalares, respeitados os limites do Município de Ananindeua, a data e a hora
determinadas para a respectiva prova.
7.3. As solicitações deverão ser encaminhadas à secretaria da CPS até 24 horas antes do início do
Concurso, instruídas com documentos comprobatórios e hábeis.
7.4. As despesas de transporte do pessoal da fiscalização do exame fora do local determinado
correrão por conta da parte interessada.
7.5. Não será permitido, durante a realização da prova, o uso de aparelhos de comunicação, réguas,
borrões ou outros acessórios, exceto caneta esferográfica azul ou preta com a qual será redigida a
Redação.
7.6. Não será permitido rasura na folha de resposta, o que acarretará ao candidato, a perda de pontos
no trecho rasurado.
7.7. Não será permitido o uso de corretivo na Redação.
7.8. As decisões da CPS serão divulgadas através de fixação no quadro de avisos e na página da
Faculdade Católica de Belém.
Ananindeua, 18 de dezembro de 2020.

Profª Maria do Socorro de Almeida Sousa
Presidente da Comissão Coordenadora do Processo Seletivo Geral 2021

Cônego Vladian Silva Alves
Diretor Geral da Faculdade Católica de Belém
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