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RETIFICAÇÃO nº 01 DO 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 o prazo das inscrições para a seleção do CURSO LIVRE DE 

TEOLOGIA, passa a ter redação alterada nos seguintes itens:  

 

Onde se lê:  

 

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. 

 

Leia-se:  

 

2. PÚBLICO-ALVO 

Destina-se a todas as lideranças cristãs que servem ao Reino de Deus nas 

paróquias, pastorais, movimentos, ministérios e serviços comprometidos 

com a evangelização, deste de que, além das documentações solicitadas na 

ficha de inscrição, tenham o Ensino Médio concluído e uma Carta de 

Anuência da Paróquia. 

 

Onde se lê:  

 

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 
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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 

os custos de estadia. O valor da parcela poderá sofrer reajuste de acordo com 

o índice de inflação oficial do Brasil. 

 

Leia-se:  

 

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$ 50,00 (cinquenta reais) no 1º semestre do curso 

em regime remoto, 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. 

 

Caxias (MA), 30 MAIO 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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