EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2022-2
EEC - ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO CRISTÃ

Cronograma para o ECC – Especialização em Educação Cristã
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Publicação do
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inscrição. 1
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Setembro
02/ 9
Data limite para inscrição, envio de
documentos e pagamento da inscrição.
12/9
Fechamento da Turma

Site oficial do CPAJ.

Coordenação do Programa

Questões sobre documentos enviados

SOLANO PORTELA
(11) 2114-8893
(11) 98169-9932 WhatsApp
solano.portela@mackenzie.br

HOTHIR: (11) 2114-8855
DIEGO: (11) 2114-8875
processoseletivocpaj@mackenzie.br

Informações Gerais
ATENDIMENTO CPAJ: (11) 2114-8644
atendimentocpaj@mackenzie.br
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São Paulo, 15 de junho de 2022
O Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper anuncia oficialmente por meio deste edital a
abertura do processo seletivo para ingresso em 2022-2 no Programa de Especialização em Educação Cristã.
As informações encontradas abaixo visam a auxiliar o candidato nos passos necessários à sua qualificação para
admissão e demais dados relacionados com o processo de inscrição.

1. O PROGRAMA
O processo seletivo 2022-2 abre vagas para o Programa de
Especialização em Educação Cristã (doravante referido como
EEC). Oferecido pelo Centro Presbiteriano de Pós Graduação
Andrew Jumper (CPAJ), após a sua conclusão e atendimento
dos critérios de aprovação, o programa concede o certificado de
Especialista em Educação Cristã.
Antes de efetuar sua inscrição no processo seletivo do EEC
atente que só pode ser candidato quem esteja de posse até a
data-limite de inscrição, do diploma e histórico escolar de
graduação em qualquer área, preferencialmente nas ciências
humanas, pedagogia ou teologia.

2. NÚMERO DE VAGAS

IMPORTANTE: Os cursos do CPAJ
visam a formação de ministros, pastores e
líderes cristãos no âmbito da Igreja de
Jesus Cristo e em outras esferas do Reino
de Deus, como a das Escolas Cristãs, por
exemplo. Eles têm natureza livre e não
são submetidos à avaliação do
MEC/CAPES. Consequentemente, os
títulos são concedidos oferecidos por eles
são concedidos sob a autoridade da Junta
de Educação Teológica da Igreja
Presbiteriana do Brasil, e não têm
reconhecimento do MEC/CAPES.

O número de vagas oferecidas para o Programa de
Especialização em Educação Cristã pode variar a cada ano. Para
o ano de 2022-2 são oferecidas 50 vagas.

3. CUSTOS

Estrutura da EEC

Inscrição e Matrícula:
✓ Inscrição no processo seletivo: R$
140,00 (valor não reembolsável).
✓ O pagamento da primeira parcela
mensal do programa (R$ 610,00),
mediante a aprovação do candidato,
será a confirmação da sua matrícula
no programa.
Não há possibilidade de isenção no pagamento
da inscrição, tanto no processo seletivo quanto
na matrícula, mesmo para elegíveis a bolsa de
estudo ou desconto.
Durante o Programa:
✓ 17 parcelas no valor de R$ 610,00
(reajustado
anualmente),
com
vencimento no dia 10 de cada mês, a
partir de outubro de 2022.

Cursos a Distância – EAD
•
•
•
•
•
•
•

Introdução à Educação Cristã
Introdução ao Aconselhamento Bíblico: lidando com
pais e crianças.
Fé Cristã e Teorias Educacionais
A Apologética no Ensino: Problemas
Contemporâneos da Juventude
Cosmovisão Cristã e Educação
Interpretação Bíblica para Educação Cristã
Cultura, Liderança, Planejamento e Educação Cristã.

Trabalho Analítico de Conclusão
•

Trabalho final de natureza teórica ou prática, sobre
tema/pesquisa a ser definida com orientador.
➔ Observação: Os alunos entrantes no segundo semestre
de 2022, terão aulas com turma em andamento.

Depois de aprovado no processo seletivo verifique se enquandra-se em uma das categorias da Política
de Desconto no link https://cpaj.mackenzie.br/alunos/descontos/

4. INSCRIÇÃO
As inscrições para o processo estão abertas a partir de 15 de junho de 2022, através do preenchimento de um
formulário online. O preenchimento deste formulário requer preparação prévia. Antes de iniciá-lo, portanto,
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digitalize e salve os documentos exigidos em formato PDF (se você não sabe como fazer isso, peça ajuda a
alguém). Apenas a foto do candidato deve ser salva em formato JPG, JEPG ou PNG. O formulário identificará
o local onde cada um desses arquivos deve ser anexado. O candidato que anexar arquivo com outros
documentos em um mesmo campo será notificado para reenviar cada documento em separado em anexo a email.

5. LISTA DE DOCUMENTOS
Itens
FOTO

RG* ou CNH
CPF
DIPLOMA

HISTÓRICO ACADÊMICO
CARTAS

Detalhes
Digitalizada
Formato 3x4
Formato do arquivo (JPG, JPEG ou PNG).
Frente e verso
Cópia digitalizada (PDF) em um só arquivo.
Dispensável se o número já consta na CNH ou RG.
Cópia digitalizada (PDF) em um só arquivo.
Diploma de curso superior em qualquer área (bacharelado ou
licenciatura plena). Diplomas em teologia obtidos em seminários não
precisam necessariamente ser reconhecidos pelo MEC. Estes serão
recebidos mediante análise do histórico.
Cópia digitalizada (PDF), só frente.
Frente e verso (quando houver).
Cópia digitalizada (PDF) em um só arquivo.
Carta de recomendação de autoridade eclesiástica à qual o
candidato está jurisdicionado.
Carta pessoal, dirigida ao CPAJ, a/c do Coordenador do Programa,
apresentando um testemunho pessoal, incluindo uma concisa
autobiografia

* Estrangeiros residentes devem apresentar RNE. Estrangeiros não residentes devem apresentar passaporte.
* Cada documento deve ser digitalizado individualmente.

O processo seletivo para o Programa de Especialização em Educação Cristã consta exclusivamente de análise
de documentação. O preenchimento das vagas obedecerá, dentre outras coisas, a ordem de inscrição,
considerando a aprovação. A ausência, ilegibilidade e não conformidade de documentos com o solicitado
desclassifica o candidato.
O pagamento da inscrição no processo seletivo é feito por meio de boleto ou cartão de crédito, a partir de um
link enviado automaticamente para o e-mail informado pelo candidato, quando do preenchimento do
formulário de inscrição. IMPORTANTE: Se a data indicada no boleto estiver vencida, até a data limite de
02/09/2022 o candidato poderá solicitar nova emissão de boleto, retornando ao link de inscrição no curso.

7. ANÁLISE DE DOCUMENTOS
Após o preenchimento do formulário e pagamento da inscrição, a equipe do processo seletivo analisará os
documentos anexados ao formulário. Documentos podem ser recusados e, eventualmente, precisarão ser
substituídos mediante requisição desta equipe. Todas as pendências relacionadas a documentação devem ser
concluídas até o dia 02 de setembro de 2022. Caso o candidato não resolva essas pendências até essa data,
será desclassificado.

8. RESULTADO FINAL E MATRÍCULA
O resultado do processo seletivo para o Programa de Especialização em Educação Cristã será comunicado
individualmente aos candidatos, após análise da documentação. Quando informado da aprovação, o candidato
receberá o link para pagamento da primeira parcela. O boleto tem prazo de vencimento de cinco dias úteis. O
pagamento consiste na efetivação da matrícula.

9. IMPORTANTE
Invista um tempo lendo as instruções deste programa (EEC) na página específica do site oficial do Andrew
Jumper. Permanecendo alguma dúvida entre em contato nos e-mails publicados na primeira página deste
edital.
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