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EDITAL N.° 01/2021 - ESJR/DC-MA 

 

A Diocese de Caxias do Maranhão, organização religiosa e personalidade 

jurídica de direito privado, com CNPJ/MF sob o nº 06.083.505/0001-43, através 

da Escola São Justino de Roma, torna público para o conhecimento dos 

interessados que, no período de 08 de abril a 30 de abril de 2021, estarão 

abertas nos Polos de Caxias-MA e Colinas- MA, as inscrições para a seleção 

do CURSO LIVRE DE TEOLOGIA, aprovado pelo Conselho Presbiteral 

Diocesano em 01 de junho de 2019, pela Coordenação Diocesana de Pastoral, 

pelo Conselho Diocesano de Pastoral e pela 37ª Assembleia Diocesana de 

Pastoral (37ª ADP) em 17 de novembro de 2019, conforme especificações 

contidas no presente Edital. 

 

1. NOME DO CURSO  

Curso Livre de Teologia. 

 

2. PÚBLICO-ALVO  

Candidatos ao Diaconato Permanente, Ministros extraordinários, Religiosas/os, 

lideranças cristãs que servem ao Reino de Deus nas paróquias, pastorais, 

movimentos, ministérios e serviços comprometidos com a evangelização. 

 

3. DURAÇÃO, HORÁRIO E LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CURSO 

3.1. A duração do Curso Livre de Teologia será de 04 (quatro) anos 

consecutivos, considerando o tempo do cumprimento dos créditos, a 

apresentação e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

3.2. O curso será em regime semi-presencial, totalizando 3.150 horas.  

3.3. As aulas presenciais acontecerão durante um final de semana por mês, 

às sextas-feiras, aos sábados e domingos, nos turnos diurno e noturno, com 

complementação à distância, conforme calendário próprio aprovado pela 

Coordenação do Curso, nos seguintes Polos: Caxias: Cúria Diocesana, 

Praça Magalhães de Almeida, nº 744. CEP: 65. 6060-060, Caxias – MA, 
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para atender os Zonais I, V e VI; e Colinas - MA: Paróquia Nossa Senhora 

da Consolação, Rua Dr. Paulo Ramos, nº 235. CEP: 65.690-000, para 

atender os Zonais II, III e IV. 

 

3.4. Considerando o caráter de excepcionalidade promovido pela 

Pandemia da Covid-19 e as orientações da Organização Mundial da Saúde, 

o 1º (primeiro) e 2º (segundo) semestre do Curso funcionarão em Regime 

Remoto, com aulas simultâneas entre o professor e os alunos no mesmo 

ambiente virtual, e com atividades orientadas pessoais e/ou em grupos sem 

a participação do professor, para aprofundamento dos conteúdos e 

complementação de carga horária. 

 

4. VAGAS  

Serão oferecidas 60 (sessenta) vagas em cada Polo, tendo como o mínimo 

para formação de turma, a quantidade de 40 (quarenta) candidatos 

selecionados e matriculados. Cada Paróquia terá direito a 04 (quatro) vagas, 

sendo uma destas, de prioridade dos diáconos (ou candidato ao diaconato). 

Em caso do não preenchimento das vagas pelas paróquias, as mesmas, 

serão redistribuídas pela comissão organizadora da seleção entre as demais 

paróquias, de acordo com a necessidade. 

  

5. ESTRUTURA DO CURSO  

O Curso em sua Matriz Curricular está organizado por disciplinas em regime 

semestral, distribuídas em 08 (oito) sessões de organização dos conteúdos, 

atendendo os eixos de formação (fundamental, Interdisciplinar, teórico-

prática e complementar), conforme o Projeto Pedagógico do Curso Livre de 

Teologia, oferecendo requisitos básicos necessários à formação teológica, 

quando estabelece competências e habilidades, conteúdos curriculares, 

estágios e atividades complementares desenvolvidas no Curso.   

 

5.1. Matriz Curricular:  

I. SESSÃO GERAL: FUNDAMENTOS INTRODUTÓRIOS  

https://diocesedecaxiasdomaranhao.org/


 

 

 

DIOCESE DE CAXIAS – MARANHÃO – DC-MA 
Escola São Justino de Roma - ESJR 

Curso Livre de Teologia  

https://diocesedecaxiasdomaranhao.org 

 

Diocese de Caxias – MA, Escola São Justino de Roma, Secretaria Acadêmica: Cúria Diocesana/casa Episcopal, situada na 

Praça Magalhães de Almeida, nº 777. CEP: 65. 6060-060, Caxias – MA; Fone: (99) 981154021 (Tim) ou (99) 985007078 

(Claro) 

II. SESSÃO BÍBLICA: TEOLOGIA BÍBLICA 

III. SESSÃO SISTEMÁTICA: TEOLOGIA SISTEMÁTICA 

IV. SESSÃO LITURGIA: TEOLOGIA LITÚRGICA 

V. SESSÃO HISTÓRIA DA IGREJA: ANTIGA, MEDIEVAL, MODERNA E 

CONTEMPORÂNEA. 

VI. SESSÃO SACRAMENTÁRIA: TEOLOGIA SACRAMENTAL 

VII. SESSÃO TEOLOGIA MORAL: TEOLOGIA FUNDAMENTAL E QUESTÕES 

VITAIS 

VIII. SESSÃO PASTORAL: TEOLOGIA PASTORAL  

- OFICINAS OU SEMINÁRIOS TEMÁTICOS 

 

6. CONDIÇÕES PARA AS INSCRIÇÕES 

6.1. Preencher a ficha de inscrição (pelo link 

https://forms.gle/SjM3zPj918CDdnHJA disponível no site da Diocese de 

Caxias - MA ou Anexo do Edital);  

6.2. Efetuar o Pagamento da taxa de inscrição no valor de R$: 50,00 

(cinquenta reais), via depósito (PIX ou transferência) identificado (informar 

o CPF do candidato como identificador): Banco do Bradesco – Titular: 

Diocese de Caxias Escola Diocesana, Agência: 0957, Conta Corrente: 

20029-8. Para os candidatos que fizerem pessoalmente na secretaria, a taxa 

poderá ser paga no ato da entrega da documentação; 

6.3. No ato da inscrição pelo link https://forms.gle/SjM3zPj918CDdnHJA  

anexar a documentação solicitada no item 6.3.1 (b, c, d, e, f e g). Em caso 

de dificuldades com o link, encaminhar através do E-mail 

secretariajustinoroma@gmail.com, as cópias dos documentos 

digitalizados ou pessoalmente, na Secretaria Acadêmica do Curso, na Cúria 

Diocesana/casa Episcopal, situada na Praça Magalhães de Almeida, nº 744. 

CEP: 65. 6060-060, Caxias – MA entre os dias 08 a 30 de abril de 2021, de 

segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h. 
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6.3.1. Cópia dos documentos a serem entregues: 

a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida (Cf. item 6.1); 

b) Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição (para as 

inscrições realizadas via E-mail);  

c) Cópia do RG (carteira de Identidade), CPF (Cadastro de Pessoa Física) e 

Comprovante Residência mais recente;  

d) Uma foto 3x4 colorida e atual (pode ser foto digital); 

e) Cópia do Certificado do Ensino Médio e Histórico Escolar;  

f) Carta de Intenção assinada pelo candidato  

g) Carta de Anuência da Paróquia; 

6.4. As informações e as documentações fornecidas para a inscrição serão de 

responsabilidade do candidato e não poderão ser alteradas ou 

complementadas posteriormente; o candidato deverá certificar-se da entrega 

da documentação até o prazo acima estipulado, para seu recebimento; 

6.5. Caso o candidato opte por enviar a documentação via e-mail, ele deverá 

aguardar o retorno do secretário acadêmico confirmando recebimento, este 

servirá como comprovante da inscrição; 

6.6. O candidato, ao se inscrever, aceita as condições constantes no presente 

edital e delas não poderá alegar desconhecimento; 

6.7. Não haverá a devolução da taxa de inscrição dos candidatos desistentes 

ou não classificados.   

 

7. PROCESSO SELETIVO 

7.1. A seleção dos candidatos será realizada por uma Comissão designada 

pela Direção da Escola São Justino de Roma;  

7.2. A classificação dos candidatos será de acordo com o número de vagas 

existentes. Os demais ficarão na lista de espera para o caso de futuras 

desistências.  
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7.3. Etapas do processo:  

 

a) PRIMEIRA ETAPA:  

 

Através da conferência dos documentos, conforme especificado no item 6 

deste Edital. Na ausência de algum documento, o candidato será 

comunicado imediatamente, via e-mail, e deverá apresentá-lo em até 05 

dias úteis após o envio da comunicação (prazo final para a resolução de 

pendências). Todas as inscrições serão homologadas pelo Colegiado 

Escolar (Diretor Geral, Diretor Adjunto; Diretor Acadêmico, Coordenador de 

Curso e Coordenador Pedagógico) em duas listas. A primeira com os 

candidatos sem nenhuma pendência, que seguirá para análise da Comissão 

de Seleção. A segunda, com candidatos com pendência documental, e 

serão considerados inaptos para participar do processo seletivo.  

 

b) SEGUNDA ETAPA: 

A Comissão de Seleção avaliará os candidatos a partir da documentação 

homologada, obedecendo aos seguintes critérios e prioridade, na seguinte 

ordem: 

1) Carta de Anuência da Paróquia, devidamente assinada pelo Pároco ou 

administrador(a) paroquial; pelo Superior da Congregação, quando for 

religiosa/o;  

2) Ensino Médio concluído e reconhecido pelo CEE; 

3) Diácono permanente e/ou candidato com atuação efetiva nas Paróquias 

e Comunidades; 

4) Experiência como liderança cristã e clareza das motivações para o Curso, 

expostas na “Carta de Intenção”; 

5) Ordem de chegada da inscrição para o processo de seleção. 

 

8. RESULTADO DO PROCESO SELETIVO  
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O resultado do processo seletivo será divulgado no site da Diocese de Caxias – 

MA no dia 14 de maio de 2021 e comunicado individualmente por e-mail, a 

cada um dos alunos.  

 

9. MATRÍCULAS 

9.1. A matrícula dos candidatos aprovados será feita entre os dias 14 de maio a 

04 de junho de 2021, no horário das 8h às 12h e das 15h às 17h.  

9.2. A matrícula presencial poderá ser feita na Secretaria Acadêmica da 

Escola, localizada na Cúria Diocesana, situada na Praça Magalhães de 

Almeida, nº 744. CEP: 65.6060-060, Caxias – MA. 

9.3. Para matrícula não presencial poderá ser feita via E-mail (sendo 

obrigatório o envio das cópias digitalizadas dos documentos, conforme item 

9.4);  

9.4. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão encaminhar para a 

Secretaria Acadêmica os seguintes documentos: 

a) Comprovante da Taxa de matrícula no valor de R$ 50,00 reais, paga ao 

Banco do Bradesco. Agência: 0957, Conta Corrente: 20029-8, (em nome 

da Diocese de Caxias). Caso haja desistência do candidato, o valor pago 

na matrícula não será ressarcido. 

b) Carta de Autorização por escrito, para a efetivação da matrícula que 

será ratificada mediante assinatura de contrato de prestação de serviços 

que, nesse caso, acontecerá no primeiro dia de aula (Anexo do Edital); 

9.5 O candidato que não fizer a matrícula até a data limite de 04 de junho de 

2021 perderá a vaga, sendo a mesma preenchida a partir da lista de espera.   

 

Obs.: A Autenticação de todos os documentos será feita 

presencialmente na Secretaria Acadêmica, no primeiro dia de aula, 

mediante a apresentação dos originais. 

 

10. CRONOGRAMA: 
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EVENTO DATA HORÁRIO LOCAL 

Inscrições 08 a 30 

de abril  

2021. 

8h às 12h 

14h às 20h 

Site da Diocese de Caxias – MA  

(Link:  

https://forms.gle/SjM3zPj918CDdnHJA 

ou na Secretaria Acadêmica na Cúria 

Diocesana.  

Homologação 

das 

inscrições 

01 a 10 

de maio 

de 2021 

16h Site da Diocese de Caxias – MA 

https://diocesedecaxiasdomaranhao.org   

Resultado 

final 

14 de 

maio de 

2021 

09h Site da Diocese de Caxias – MA 

https://diocesedecaxiasdomaranhao.org 

Matrículas 17 de 

maio a 

04 de 

junho de 

2021 

08 às 11h 

14 às 17h 

Secretaria Acadêmica da Escola na 

Cúria Diocesana ou Online 

Aula 

inaugural 

01 de 

junho de 

2021 

 

20h 

Online 

Início das 

aulas 

09 de 

julho de 

2021 

08h Online 

 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO CURSO  

No ato da matrícula o candidato assinará um contrato de prestação de serviço 

que contém as formas de pagamento do Curso durante os 04 (quatro) anos: 

a) Pagamento das parcelas de R$ 80,00 (oitenta reais) enquanto estiver em 

tempos de pandemia, sendo a primeira com vencimento em 10 de julho com 

vencimento no dia 10 de cada mês, a partir de julho de 2021. O valor de cada 

parcela em período normal é de R$ 150,00 com aula presencial, considerando 

https://diocesedecaxiasdomaranhao.org/
https://forms.gle/SjM3zPj918CDdnHJA
https://diocesedecaxiasdomaranhao.org/
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os custos de estadia. O valor da parcela poderá sofrer reajuste de acordo com 

o índice de inflação oficial do Brasil. 

b) Não haverá devolução de pagamentos anteriores à eventual desistência do 

curso que ocorrerá no final de cada semestre.  

 

12. CERTIFICADO  

Será conferido o certificado do Curso Livre de Teologia ao aluno que 

integralizar todos os créditos com aprovação nas disciplinas do curso, com nota 

mínima de 7,0 (sete), e obtiver aprovação na apresentação do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). Para emissão dos certificados, serão observadas 

as Normas do Regulamento da Organização Didático-Pedagógica do Curso 

Livre de Teologia da Escola São Justino de Roma e as regras acadêmicas da 

Instituição, conforme seu Estatuto. O tempo de conclusão do curso é de quatro 

anos. 

 

13. CASOS OMISSOS  

 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado da Escola São Justino de 

Roma.  

 

Caxias-MA, 07 de abril de 2021. 

 

 

Dom Sebastião Lima Duarte 

Direção Geral da Escola 

 
 
 

Padre Francisco de Assis Barros Ferreira 
Direção Adjunta e Coordenador do Curso Livre de Teologia  
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ANEXO 

Inscrição: Curso Livre de Teologia 
Período de Inscrição: 08 a 30 de abril de 2021 

 

NOME 

COMPLETO: 

sem abreviações 

 

CONTA G-MAIL 

(g-mail)1: 

 

PARÓQUIA DE 

ORIGEM – sem 

abreviações 

 

CIDADE:  

PÚBLICO: (  ) Candidato ao diaconato permanente; 

(  ) Candidato ao Ministério da Palavra; 

(  ) Religioso (a); 

(  ) Líder/Agente de Pastoral; 

Documentos:  

(  ) Comprovante de pagamento de inscrição; 

(  ) 1 – Cópia do RG (Registro Geral) 

(  ) 2- Cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física) – Caso não contenha no RG; 

(  ) 3- Cópia do Comprovante de Residência ; 

(  ) 4- Foto 3x4; 

(  ) 5- Cópia do Certificado de conclusão do Ensino Médio; 

(  ) 6- Cópia do Histórico do Ensino Médio; 

(  ) 7- Cópia da Carta de Anuência da Paróquia, devidamente assinada pelo Pároco 

ou administrador Paroquial, pelo Superior da Congregação, quando for 

religioso/a; 

(  ) 8 – Cópia da Carta de intenção; 

 

 

 

Caxias – Maranhão, _______/______________/_________ 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Candidato (Pode ser digital) 

 

 
1 Só aceitaremos G-Mail – Sendo que esta informação é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
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