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FACULDADE TEOLÓGICA DO MPFA 

MINISTÉRIO PENTECOSTAL FÉ EM AÇÃO 

IGREJA CRISTÃ PENTECOSTAL 

 

EDITAL DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA A ETAPA 2019.1 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 01/12/2018 até o dia 11/01/2019, as 

inscrições para o curso teológico etapa 2019.1 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 ter direito a isenção de taxa 

de inscrição. Solicite esta carta gratuitamente com seu pastor (modelo em anexo 

abaixo). A carta deverá ser entregue no primeiro dia de curso. 

8. Para não membros do MPFA que desejam participar do Curso Teológico, favor entrar 

em contato previamente com a coordenação do curso. (86 – 33431378 ou 86 – 

9.99630005 - Whatsapp). 

9. O curso se iniciará às 8h00 do dia 07/01/2019 na Faculdade Teológica do MPFA, em 

Piracuruca-PI. O encerramento será dia 12/01/2019 às 16h00. 

10. Cada aluno deverá trazer consigo rede/colchão, prato, talheres, caneta e caderno. 

COORDENAÇÃO GERAL DA ETAPA 

DIRETOR: SECRETÁRIO EXECUTIVO: PROFESSORES DA ETAPA: 
 

Pr. Jaílson Sousa Pr. Francineto Silva 
 

Pr. Valmir R. Alencar 
Pr. João Batista da Silva 

Pr. Jaílson da Silva 
Pr. José Vieira B. Neto 

(Sousa) 
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PALESTRANTES DA ETAPA 2019.1 – CURSO TEOLÓGICO DO MPFA 

 LUÍS CARLOS EVERTON FARIAS 

Possui graduação em Engenharia Elétrica e graduação em Gestão em Tecnologia da 

Informação, com pós-graduação em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria 

(Fundação Getúlio Vargas). MBA Executivo Internacional em Finanças (OHIO 

UNIVERSITY, Estados Unidos). Funcionário do Banco do Nordeste do Brasil onde ocupou 

o cargo de Diretor de Administração de Recursos de Terceiros. Foi Assessor Especial do 

Ministro do Desenvolvimento Agrário, inclusive secretário do Conselho de Direção 

daquele Ministério. Foi presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e Parnaíba – CODEVASF (2004-2007). 

TEMA DA PALESTRA: Administração geral e administração de Igrejas. 

 

 FABRÍCIO ESCÓRCIO BENEVIDES  

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Piauí 

(2000). Pós-graduação em Paisagismo pelo INSTITUTO CAMILO FILHO. Atualmente é 

professor do INSTITUTO CAMILO FILHO. Tem experiência na área de Arquitetura e 

Urbanismo, com ênfase em Arquitetura e Urbanismo. 

TEMA DA PALESTRA: Construção, ampliação e reforma de igrejas. 

 

 DR. MARCUS VINÍCIUS O. B. ALENCAR 

Possui graduação em Biomedicina pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI, mestrado 

em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Piauí e doutorado em 

Biotecnologia - Rede Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO) - pela Universidade Federal 

do Piauí. Atualmente é professor colaborador da pós-graduação em Ciências 

Farmacêuticas (mestrado) - UFPI e especialização em Oncologia Experimental e Clínica - 

UFPI. Realiza estágio pós-doutoral na Universidade Federal do Piauí. 

TEMA DA PALESTRA: Qualidade em saúde individual e coletiva: uma abordagem 

preventiva. 

 

 JOSÉLIA DE ALMEIDA FREIRE LIMA 

Possui graduação em Odontologia pela Universidade Federal do Piauí, com 

aperfeiçoamento em odontologia estética, botox preenchedores pela Associação 

Brasileira de Cirurgiões Dentistas. Atuou na Maternidade Dona Evangelina Rosa em 

Teresina-PI, PSF de Timon-MA e na cidade de Angical-PI. Foi diretora do Posto de Saúde 

da Fundação Valter Alencar. Aualmente trabalha em consultório próprio na cidade de 

Teresina-PI. 

TEMA DA PALESTRA: Saúde Bucal. 

 

 KEYLANE KELLY MACHADO 

Possui graduação em Nutrição pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI, com 

especialização em Saúde da Família. Atualmente atua como nutricionista na cidade de 

Batalha-PI. 

TEMA DA PALESTRA: Alimentação para uma vida saudável. 
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COMO REALIZAR SUA INSCRIÇÃO ONLINE 

 

1. Acesse nosso site (www.mpfa.com.br) e clique em INSCREVA-SE; 

2. Se você já participou de alguma etapa do curso teológico anteriormente, escolha a 

opção VETERANO. Caso esta seja sua primeira vez no curso, escolha: INICIANTE. 

3. Preencha todos os campos cuidadosamente para evitar erros e no final clique em 

ENVIAR. 

4. Seu pedido de inscrição será analisado e nós retornaremos com a confirmação em seu 

e-mail o mais breve possível. 

ESQUECEU/PERDEU SUA SENHA? 

Você pode recuperá-la pelo nosso site (www.mpfa.com.br). Clique em PORTAL DO ALUNO, e 

em seguida LEMBRAR SENHA. Preencha seu e-mail no campo correspondente. 

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES? 

Whatsapp: (86) 9.99630005 

E-mail: mpfa@mpfa.com.br 

 

PRINCIPAIS DÚVIDAS 

 

Quem pode participar? 

Pastores provisionados, missionárias, alunos veteranos e iniciantes, desde que façam parte do 

MPFA*. 

*para não membros, favor entrar em contato previamente pelo: (86) 9-9963.0005 (Whatsapp). 

Qual o valor do curso? 

Para membros do MPFA o curso é totalmente gratuito. Para não membros, o valor da inscrição 

será R$300 (incluso hospedagem, alimentação) 

Vou receber certificado ao final do curso? 

Sim. Todos os alunos recebem um certificado nomeado, se aprovado com média superior ou 

igual a 7 (sete) em todas as avaliações no decorrer da etapa. 

O MPFA oferecerá hospedagem? 

Os participantes tem liberdade para se hospedar onde desejarem, entretanto o MPFA concederá 

seus aposentos e alimentação gratuitamente a todos. 

O que preciso levar para o curso? 

Bíblia Sagrada, objetos de uso pessoal, rede ou colchonetes, lençol. 

 

 

 

http://www.mpfa.com.br/
http://www.mpfa.com.br/
mailto:mpfa@mpfa.com.br
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ANEXO 1 

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 2019.1 aceita com isenção total da taxa de 

inscrição. O mesmo é considerado MEMBRO PERTENCENTE da igreja na qual sou responsável. 

 

______________________________________ 

Assinatura do Pastor/Missionária 


