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O Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper anuncia oficialmente, por meio deste edital, a
abertura do processo seletivo para ingresso em 2021 no programa Sacrae Theologiae Magister (STM). Em
termos gerais, há três pontos que você precisa levar em consideração na escolha de um programa: a) os prérequisitos do programa, b) o seu chamado ministerial e c) sua disponibilidade de tempo. Antes de efetuar sua
inscrição, invista um tempo lendo as descrições do STM no site oficial do Andrew Jumper
(cpaj.mackenzie.br/programas_cursos).

1. Requisitos gerais
¨
¨
¨
¨

Itens

Detalhes

FOTO

Arquivo digitalizado

RG e CPF

Cópia digitalizada

PASSAPORTE

Apenas para candidatos estrangeiros

DIPLOMA + HISTÓRICO

O STM exige dois diplomas. Veja as 2 opções abaixo:

¨ Opção 1

i. O Diploma obtido por integralização de créditos
(validação) não valerá como segunda graduação.
ii. O Diploma de bacharelado em teologia deve ser de
instituição reconhecida pelo Andrew Jumper. A avaliação
será feita na fase documental do processo seletivo.

¨ Opção 2

O Diploma de pós-graduação em teologia deve ser de
instituição reconhecida pelo Andrew Jumper. A avaliação
será feita na fase documental do processo seletivo.

CARTA DE RECOMENDAÇÃO

Usar o modelo disponível no site do processo seletivo.

Diploma e histórico de curso superior + Diploma e
histórico de bacharelado em teologia.

Diploma e histórico de curso superior (bacharelado
ou licenciatura plena) + Diploma e histórico de pósgraduação em teologia.

¨

2. Número de vagas
Antigo Testamento: 2 vagas
Novo Testamento: 3 vagas

Teologia Filosófica: 2 vagas
Teologia Histórica: 3 vagas
Teologia Sistemática: 3 vagas

Aconselhamento: 2 vagas
Missões: 3 vagas
Pregação: 2 vagas

3. Custo
Inscrição no processo seletivo: R$ 140,00 (valor não reembolsável).
Matrícula no programa: R$ 255,00 (valor não reembolsável).
A bolsa destinada aos pastores da IPB não inclui a taxa de inscrição no processo seletivo, nem a taxa de matrícula
para os candidatos aprovados.

4. Inscrição
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4.1. Prazo: o prazo para inscrição no processo seletivo vai de 23/03/2021 a 15/04/2021.
4.2. Preenchimento do formulário de inscrição online. O preenchimento deste formulário requer preparação prévia.
Antes de iniciar o preenchimento, tire uma foto individual para cada um dos documentos exigidos e salve em
formato PDF (se você não sabe como fazer isso, peça ajuda a alguém). Quando você iniciar o preenchimento, o
formulário online irá solicitar a imagem digitalizada desses documentos após você inserir os dados nos campos
apropriados.

6. Pagamento da inscrição
O pagamento da inscrição no processo seletivo é feito por meio do boleto que será enviado automaticamente para
o seu e-mail, quando o preenchimento do formulário de inscrição for finalizado. Atenção: a) a data limite para o
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pagamento da inscrição aparecerá no boleto. Caso o candidato não efetue o pagamento até a data limite, a inscrição
será cancelada. b) pastor da IPB na ativa paga a inscrição no processo seletivo.

7. Pré-Projeto
O Pré-Projeto de pesquisa deve ser submetido no ato da inscrição nos moldes indicados abaixo.
a) FOLHA DE ROSTO. O formato da folha de rosto deve seguir criteriosamente o modelo apresentado aqui.
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PRÉ-PROJETO PARA STM

b) CONTEÚDO. Atente para o conteúdo que deve estar presente no pré-projeto para o STM. Leia atentamente as
instruções e siga cada uma delas na elaboração do seu pré-projeto.
• Delimitação do tema: Descrição do tema e suas características e indicação de quais aspectos serão
abordados e quais não serão.
• Problemática: identificar a questão central que norteará a pesquisa.
• Objetivos: Descrição do objetivo principal e dos objetivos secundários pretendidos para a pesquisa.
• Hipótese: Tese que se pretenda demonstrar ou comprovar pela pesquisa.
• Bibliografia comentada: Relação de obras de referência sobre o tema contendo a descrição de seus
princípios teóricos e sua relação com a pesquisa pretendida.
• Roteiro provisório comentado. Relação de capítulos previstos incluindo descrição de propósitos e do
conteúdo esperado.
c)

CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO. No CPAJ o pré-projeto de pesquisa é um instrumento de avaliação e seleção

acadêmica requerido dos interessados em ingressar no STM. A comissão de avaliação levará em consideração
os seguintes pontos na avaliação:
• Ter domínio das normas técnicas estabelecidas pela ABNT para confecção e apresentação de trabalhos
acadêmicos.
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•
•
•
•

Ter domínio da língua portuguesa em sua forma culta no que diz respeito à ortografia, redação e estilo.
Descrever e delimitar com clareza o objeto de estudo pretendido, bem como o referencial teórico que será
utilizado para a pesquisa.
Apresentar com clareza os problemas que serão abordados e as hipóteses propostas como ponto de
partida.
Apresentar os principais autores e obras pertinentes ao estudo proposto de modo a contextualizá-lo e
demonstrar a sua importância.

8. Análise de documentos
Após o preenchimento do formulário e pagamento da inscrição, a equipe do processo seletivo irá analisar os
documentos que foram anexados ao formulário e decidir se o candidato poderá ou não prosseguir para a etapa dos
exames.

9. Exames
Todos os exames serão feitos online entre os dias 19 a 24 de abril de 2021. Dentro desse período, o candidato pode
fazer as provas em qualquer horário e em qualquer ordem. Informações detalhadas sobre acesso ao ambiente virtual
serão enviadas posteriormente.
9.1. Exame de inglês
O exame de Inglês visa avaliar se os candidatos estão aptos para leitura e compreensão de textos acadêmicos
indicados pelos professores. A nota mínima de aprovação no exame de Inglês é 8.0 (oito). Para o exame de Inglês
será permitida apenas a consulta a dicionário (Inglês-Português). A prova será online com a duração de 2 (duas)
horas.
9.2. Exame de Hebraico (obrigatório para candidatos em AT e Pregação)
O exame de hebraico bíblico é exigido dos candidatos na habilitação em Antigo Testamento. O nível do hebraico
exigido é o equivalente ao de bacharel em teologia. Durante o período do exame (2 horas) o candidato poderá
consultar apenas dicionários (léxicos). Não é permitido o uso de dicionários analíticos ou softwares (BibleWorks,
Logos, OliveTree, E-Sword, etc.), nem traduções da Bíblia em qualquer língua. O principal foco do exame de
hebraico é a tradução de porções selecionadas da Bíblia Hebraica.
9.2. Exame de Grego (obrigatório para candidatos em NT e Pregação)
O exame de grego bíblico é exigido dos candidatos na habilitação em Novo Testamento. O nível do grego exigido
é o equivalente ao de bacharel em teologia. Durante o período do exame (2 horas) o candidato poderá consultar
apenas dicionários (léxicos). Não é permitido o uso de dicionários analíticos ou softwares (BibleWorks, Logos,
OliveTree, E-Sword, etc.), nem traduções da Bíblia em qualquer língua. O principal foco do exame de grego é a
tradução de porções selecionadas do Novo Testamento.

10. Resultado
No dia 03 de maio a coordenação do processo seletivo enviará uma mensagem (via e-mail) aos candidatos
aprovados no processo. O e-mail será enviado após as 10:00 da manhã (horário de Brasília).
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11. Calendário
23/03 a 15/04
19 a 23/4
26/4 a 30/4
03/05

Inscrições no site do CPAJ.
Prova de inglês e línguas bíblicas (MOODLE). Para os casos em que se aplica.
Avaliação dos pré-projetos.
Divulgação dos resultados
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