FACULDADE TEOLÓGICA DO MPFA
MINISTÉRIO PENTECOSTAL FÉ EM AÇÃO
IGREJA CRISTÃ PENTECOSTAL

EDITAL DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA A ETAPA 2018.1 DO CURSO TEOLÓGICO DA
FACULDADE TEOLÓGICA DO MPFA.
Nos termos do Regimento do Ministério Pentecostal Fé em Ação, a Diretoria faz saber aos
interessados, que estarão abertas, no período de 22/11/2017 até o dia 07/01/2018, as
inscrições para o curso teológico etapa 2018.1 a ser realizado mediante inscrição online,
obedecendo aos critérios a seguir.
1. O curso teológico do MPFA é aberto a todos os que concluíram ou não etapas anteriores.
2. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo site www.mpfa.com.br.
3. A solicitação de inscrição do candidato implicará na completa ciência e aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital e na legislação pertinente, acerca das
quais não poderá alegar desconhecimento.
4. Em hipótese alguma, haverá devolução da taxa de pagamento do valor da inscrição.
5. São considerados aptos para se inscreverem no processo seletivo a que se refere o
presente Edital, todos os irmãos desta ou de outra denominação reconhecidamente
evangélica.
6. Estão isentos do pagamento da taxa de inscrição todos os membros de igrejas do MPFA.
7. É necessário carta de recomendação do pastor local para isenção de inscrição de
membros do MPFA. Solicite esta carta gratuitamente com seu pastor (modelo em anexo
abaixo). A carta deverá ser entregue no primeiro dia de curso.
8. A taxa de inscrição no valor de R$ 300,00 deverá ser paga via depósito ou transferência
para a conta bancária do MPFA (Solicite: 86 - 33431378).
9. O curso se iniciará às 8h00 do dia 07/01/2018 na Faculdade Teológica do MPFA, em
Piracuruca-PI. O encerramento será dia 14/01/2018.
10. Cada aluno deverá trazer consigo rede/colchão, prato, talheres, caneta e caderno.

www.mpfa.com.br

SAIBA COMO REALIZAR SUA INSCRIÇÃO ONLINE

ATENÇÃO:
Se você já fez alguma etapa anterior do curso teológico do MPFA, provavelmente você já tem
uma conta cadastrada em nosso banco de dados. Para isso, basta utilizar seu CPF e SENHA
para acesso ao portal do aluno online. Caso contrário, será preciso criar sua conta e em
seguida realizar a inscrição na etapa 2018.1.
CRIANDO UMA CONTA:
Se você é um aluno novo e ainda não tem uma conta, acesse o link:
http://mpfa.com.br/faculdade/aluno/login e clique em CRIAR UMA CONTA. Preencha todos os
campos solicitados corretamente e clique em CADASTRAR NOVO USUÁRIO. Você receberá um
link de confirmação em seu e-mail. É necessário acessar este link para validar sua conta.
SE VOCÊ JÁ TEM UMA CONTA:
Acesse nosso site (www.mpfa.com.br) e preencha os campos CPF e SENHA para acessar. Em
seguida abra o Curso Teológico Etapa 2018.1 e clique em INSCREVER-ME.
ESQUECEU/PERDEU SUA SENHA?
Você pode recuperá-la pelo nosso site (www.mpfa.com.br). Clique em ESQUECEU A SENHA?
logo abaixo de aluno online. Preencha seu e-mail no campo correspondente.
DÚVIDAS E INFORMAÇÕES?
Whatsapp: (86) 9.99630005
E-mail: mpfa@mpfa.com.br
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CARTA DE RECOMENDAÇÃO

Eu, ________________________________________________________, pastor/missionária da
ICP __________________________, recomendo à diretoria da Faculdade Teológica do MPFA
que
o(a)
irmão(ã)
em
Cristo__________________________________________________________________ tenha
sua inscrição no Curso Teológico do MPFA, etapa 2018.1 aceita com isenção total da taxa de
inscrição. O mesmo é membro da igreja da qual sou responsável.

______________________________________
Assinatura do Pastor/Missionária
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