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“Fiel é o que vos chama, o qual também o fará.” (1Ts 5.24)

A Comissão nomeada pela JET – Junta de Educação Teológica, órgão de super-

visão teológica da Igreja Presbiteriana do Brasil, edita o presente manual com o 

intuito de fornecer as informações essenciais sobre o Processo de Admissão aos 

Seminários da IPB.

A Comissão aconselha, portanto, que o candidato leia cuidadosamente o inteiro 

teor desta publicação para que proceda corretamente nos passos que o conduzi-

rão ao Seminário.

Que Deus o abençoe,

Rev. Ageu Cirilo de Magalhães Jr.
Coordenação do Processo

A P R E S E N TA Ç Ã O
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I N F O R M A Ç Õ E S  G E R A I S

Agenda
Inscrições: De 01 de Junho a 31 de Agosto de 2021

Provas: Dia 02 de Outubro de 2021

Resultado: Dia 16 de Novembro de 2021

Provas
As provas serão aplicadas em uma única etapa, em 

sistema informatizado, no dia 02 de Outubro de 2021, via 
internet.

O horário das provas será o seguinte:
n Provas de “Língua Portuguesa”, “Literatura Brasi-

leira”, “Redação” e “Língua Inglesa” - Das 10 às 13 
horas (Horário de Brasília)

n Provas de “Conhecimentos Gerais da Bíblia” e “Sím-
bolos de Fé da IPB” - Das 14 às 17 horas (Horário de 
Brasília)

I. ÁREAS AVALIADAS
As provas serão de múltipla escolha, com cinco al-

ternativas, nas seguintes áreas:

1.  Conhecimentos Gerais da Bíblia – A prova de Co-
nhecimentos Gerais da Bíblia será composta de 40 
questões, valendo 1 ponto cada questão, as quais 
devem permitir ao candidato que evidencie conhe-
cimento básico dos principais períodos, histórias, e 
personagens do Antigo e Novo Testamentos.

A) Antigo Testamento
Reconhecimento dos nomes de todos os livros do AT

• Conhecimento elementar sobre os seguintes per-
sonagens do AT: Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, 
José, Moisés, Gideão, Sansão, Samuel, Davi, Salo-
mão, Jó, Daniel, Esdras e Neemias.

• Os períodos do AT: patriarcal, tribal (juízes), monar-
quias, exílio babilônico e medo-persa, o pós-exílio.

• O Pentateuco: autoria, conteúdo de destaque em 
cada livro

• Os dias da Criação
• O primeiro pacto, a Queda e a promessa redentiva
• Os fatos de Gênesis 3 a 11
• A instituição do sacerdócio
• A instituição da Páscoa

• A instituição do Decálogo
• As principais conquistas de Josué
• As doze tribos de Israel
• Bênção e Maldição: Gerizim e Ebal
• Identificação básica das características dos escritos 

de Salomão
• Os dois reinos
• A mensagem de Eliú em Jó
• A inquirição e a admoestação divina em Jó
• A mensagem dos Salmos: 1º, 2, 19, 23, 32, 51, 73, 

84, 100, 116, 119, 121, 126, 127, 128, 133, 137, 139.
• O surgimento dos samaritanos
• A mensagem dos profetas: Isaias 6, 9, 11, 40, 42, 

53, 61; Jeremias 31, Ezequiel 36, 37.
• A mensagem dos livros dos profetas Daniel, Jonas, 

Habacuque e Ageu

B) O Novo Testamento
• Reconhecimento dos nomes de todos os livros do NT
• Os períodos do Novo Testamento: o ministério de 

Jesus, a evangelização
• asiática, a evangelização européia, os escritos pos-

teriores à destruição de Jerusalém.
• Conhecimento elementar sobre os seguintes per-

sonagens do NT: Jesus, José, Maria, Isabel, Zacarias, 
João Batista, os doze apóstolos, Paulo, Barnabé, Ti-
móteo

• A tentação de Jesus
• Os doze apóstolos
• O ministério de Jesus: as parábolas, os milagres, as 

confrontações, os ensinos e pregações
• Os principais fatos de Atos dos Apóstolos
• A identificação do livro e capítulo do NT onde se 

encontram os seguintes assuntos:

4 As bem-aventuranças
4 Sermão do Monte
4 Do jejum
4 Do divórcio
4 A confissão petrina
4 Como se deve tratar o irmão culpado de pecado
4 O perigo das riquezas
4 O “Grande Mandamento”
4 O sermão escatológico de Jesus
4 A instituição da Ceia
4 A “Grande Comissão”
4 A “transfiguração” de Jesus
4 A “missão dos setenta”
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4 O diálogo de Jesus com a mulher samaritana
4 O “julgamento” da mulher adúltera
4 A ressurreição de Lázaro
4 A predição de Jesus quanto ao “outro consolador”
4 A “oração sacerdotal”
4 A instituição diaconal
4 O imperativo paulino contra a conformação se-

cular
4 A instrução paulina quanto: a Abraão como para-

digma da fé, à obediência devida às autoridades 
civis, à Ceia, a ressurreição dos mortos, dízimos e 
ofertas, a lei como “aio”, as “obras da carne” e o 
“fruto do Espírito”, a refutação da salvação pelas 
obras, o lar cristão, a “armadura de Deus”, os dons 
espirituais, o arrebatamento e o consolo quanto 
aos mortos, as qualificações de bispos e diáconos 

4 O ensino de Hebreus quanto: à singularidade es-
catológica e revelacional de Cristo, o poder da Pa-
lavra de Deus, a superioridade do sacerdócio de 
Cristo em relação ao de Melquisedeque, a ineficá-
cia de ritos e sacrifícios, a sobre-excelência da fé.

• Companheiros e discípulos de Paulo: Barnabé, Si-
las, Timóteo, Tito, Filemon, Onésimo

• Ensinos fundamentais das epístolas de Tiago, Pedro 
e João.

• As cartas às sete igrejas do Apocalipse.

2.  Símbolos de Fé da IPB – A prova de Símbolos de 
Fé da IPB será composta por 40 questões, valendo 
1 ponto cada questão, as quais devem permitir ao 
candidato que evidencie conhecimento básico dos 
principais pontos doutrinários de nosso sistema, 
expostos na Confissão de Fé de Westminster e nos 
Catecismos Maior e Breve. 

3. Língua Portuguesa – A prova de Língua Portugue-
sa será composta de 20 questões sobre gramática, 
valendo 1 ponto cada questão, em nível compatível 
com o ensino fundamental e médio.

Gramática
• Ortografia
• Estrutura das palavras: encontros vocálicos e con-

sonantais
• Prefixos e sufixos; prefixos e sufixos gregos e latinos
• Flexões nominais: gênero, número e grau
• Classes de palavras : Substantivo, Adjetivo, Advér-

bio, Artigo, Numeral, Pronomes  (incluso colocação 
pronominal), Preposição, Conjunção e Interjeição

• Verbos; morfologia verbal; verbos auxiliares; ver-
bos irregulares;

• Flexões verbais: tempo, modo e voz
• Elementos da oração (essenciais, integrantes e 

acessórios); sujeito; predicado;
• Tipos de oração

• Concordância nominal e verbal
• Regência nominal e verbal
• Sintaxe do período : simples e composto
• Acentuação
• Pontuação
• Figuras de Linguagem

Análise Textual
• Texto: prosa, poesia, narrativa
• Textos descritivos; textos narrativos
• Compreensão de Textos

4.  Literatura Brasileira – A prova de Literatura Brasi-
leira será composta por 20 questões que permiti-
rão ao candidato evidenciar capacidade de leitura, 
compreensão e interpretação de textos de nature-
za literária ou não. Para responder a estas questões 
o candidato deverá ler as seguintes obras:

• “O Quinze”, de Rachel de Queiroz
• “O Triste Fim de Policarpo Quaresma”, de Lima Barreto

5.  Redação – A redação, valendo 10 pontos, permitirá 
que o candidato demonstre capacidade de expor 
uma ideia, apresentar os argumentos contrários e 
favoráveis e fornecer conclusões, a partir do tema, 
que mobilizem conhecimentos e opiniões. Para 
preparar-se com relação ao tema que será propos-
to, recomendamos a leitura do livro:

• “Com Vergonha do Evangelho”, de John MacArthur, 
Editora Fiel.

6.  Língua Inglesa – A prova de Língua Inglesa será 
composta de 20 questões, valendo 1 ponto cada 
questão, com o objetivo de avaliar a capacidade do 
candidato em compreender textos em língua ingle-
sa, cujo grau de dificuldade seja compatível com o 
ensino fundamental e médio.

Gramática
1. Sintaxe; período e orações
2. Classes de palavras: Substantivo, Adjetivo, Advér-

bio, Artigo, Numeral, Pronomes, Preposição, Con-
junção.

3. Formas singulares e plurais
4. Verbos: tempo e modo;
5. Verbos: auxiliares e defectivos
6. Verbos: ênfase do uso de “to be”;
7. Sentenças: formas negativas e interrogativas; par-

tículas
8. Elementos de morfologia; afixos
9. Análise textual: interpretação; elementos de coe-

são textual; extração da ideia e da mensagem
10. Vocabulário básico
11. Expressões idiomáticas mais correntes

Na realização das provas não será permitida qual-
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quer forma de consulta, devendo as dúvidas, se hou-
ver, serem esclarecidas com o responsável pela aplica-
ção das provas.

Serão excluídos do processo, a qualquer tempo, 
os candidatos que: prestarem informações falsas no 
Requerimento de Inscrição; incorrerem em compor-
tamento indevido ou desrespeitoso para com quais-
quer dos irmãos envolvidos no processo; faltarem ou 
chegarem atrasados para quaisquer das provas; não 
cumprirem as instruções constantes nas provas; fo-
rem surpreendidos durante as provas em qualquer 
tipo de comunicação com outro candidato, fazendo 
uso de telefones celulares, smartphones, pagers, mí-
dia players, tablets, handhelds ou similares, livros, 
impressos, anotações, ou, finalmente, após as pro-
vas, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, 
visual ou grafológico terem-se utilizado de meios ilí-
citos na realização delas.

II. SEMINÁRIOS E DISPONIBILIDADE DE VAGAS
n Seminário Presbiteriano do Sul

Av. Brasil, 1200 – Jd. Guanabara  
CEP 13073-148 – Campinas – SP 
Telefones: 19 3722-4818 / 3241-9399 
Site: www.sps.br
E-mail: secretaria@sps.br  
Turno Matutino: 40 vagas

n Seminário Presbiteriano do Norte
R. Demócrito de Souza Filho, 208 – Madalena
CEP 50610-120 – Recife – PE
Telefone: 81 3227-0986  Whatsapp: 81 99998-1630
Site: www.spn.br  /  E-mail: spnipb@gmail.com
Turno Matutino: 40 vagas
Turno Noturno: 40 vagas

n Seminário Teológico Presbiteriano
“Rev. José Manoel da Conceição”
R. Pascal, 1.165 – Campo Belo
CEP 04616-004 – São Paulo – SP
Telefones: 11 5543-3534 / 5531-8452 / 5542-5676
Site: www.seminariojmc.br
E-mail: seminariojmc@seminariojmc.br
Turno Matutino: 40 vagas
Turno Noturno: 40 vagas

n Seminário Teológico Presbiteriano
“Rev. Denoel Nicodemos Eller”
R. Joviano Naves, 301 – Palmares 
CEP 31155-710 – Belo Horizonte – MG
Telefone: 31 3429-5900
Fax: 31 3429-5935
Site: www.seminariordne.org.br
E-mail: secretaria@seminariordne.com.br
Turno Matutino: 40 vagas

n Seminário Teológico Presbiteriano
“Rev. Ashbel Green Simonton”
R. Joaquina Rosa, 199 – Méier
CEP 20710-080 – Rio de Janeiro – RJ
Telefone: 21 2201-6734
Site: www.seminariosimonton.com.br
E-mail: secretaria@seminariosimonton.com.br
Turno Noturno: 25 vagas

n Seminário Presbiteriano Brasil Central
R. Roberto Valadares, 230
Setor Negrão de Lima
CEP 74650-250 – Goiânia – GO
Fone/Fax: 62 3261-1696
Site: www.spbc.org.br 
E-mail: spbc@spbc.org.br 
Turno Matutino: 40 vagas

n Seminário Presbiteriano Brasil Central / Extensão 
Ji-Paraná
R. João Batista Neto, 1.910 – Nova Brasília
CEP 76908-494 – Ji-Paraná – RO
Telefone: 69 3422-4744
Site: www.spbc-ro.com.br
E-mail: spbcro.secretaria@gmail.com 
Turno Noturno: 30 vagas

n Seminário Presbiteriano Brasil Central / Extensão 
Manaus-Amazonas
R. Silva Ramos, 493 – Centro
CEP 69025-030 – Manaus – AM
Fone/Fax: 92 99132-9663 / 98103-4578
E-mail: spbcamazonas@gmail.com
Turno Noturno: 40 vagas

n Seminário Presbiteriano de Brasília
SGAS 906, Lote 8 Fundos 
CEP 70390-060 – Brasília – DF
Telefone: 61 3244-2122
Site: www.spbsb.com.br 
E-mail: secretaria@spbsb.com.br
Turno Noturno: 40 vagas

n Seminário Teológico do Nordeste
Av. Maria Antonieta Burlamarqui, 4.620 – Sta. Lia
CEP 64058-720 – Teresina – PI
Telefones: 86 3232-1370 / 98894-4677
Site: www.stne.com.br 
E-mails: stnemipc@hotmail.com
               stnemipc@ig.com.br 
Turno Matutino: 20 vagas

III. ENVIO DAS PROVAS
O sistema de aplicação das provas é online, todavia, 

a Redação deve ser manuscrita em folha de papel a par-
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te e enviada pelo correio, no dia seguinte, por SEDEX, 
para este destino:

Coordenação do Processo de Admissão
Rua Pascal, 1165 – Campo Belo
CEP 04616-004 – São Paulo – SP

Provas em papel serão enviadas aos Seminários e 
aos pastores, para o caso de queda de energia ou de 
conexão. Se elas forem usadas, deverão ser remetidas, 
urgentemente, para o endereço da Coordenação, jun-
tamente com a folha da Redação.

As redações e provas não postadas até o dia 05 de 
Outubro de 2021, por SEDEX, não serão consideradas 
no processo.

Resultado
As provas serão corrigidas pela Comissão nomeada 

pela JET, a qual divulgará os resultados no dia 16 de 
Novembro de 2021.

I. PONTOS PARA APROVAÇÃO
A nota final de cada candidato será a soma dos pon-

tos obtidos em cada uma das seis provas:

Será considerado reprovado o candidato que se en-
quadrar em qualquer das situações abaixo:
I.  Obtiver menos de 75 pontos dentre o total de 150 

pontos possíveis;
II.  Obtiver menos de 20 pontos em Conhecimentos 

Gerais da Bíblia.
III.  Obtiver menos de 10 pontos em Língua Portuguesa.
IV.  Obtiver menos de 5 pontos na Redação.
V.  Zerar em qualquer destas provas: “Símbolos de Fé”, 

“Literatura Brasileira” e “Língua Inglesa”.

Os candidatos aprovados serão classificados por 
ordem crescente do número de inscrição. A Comis-
são reserva-se ao direito de estabelecer curvas de 
aprovação, alterando notas de corte, quando julgar 
necessário.

II. RECURSOS
1.  Serão admitidos recursos relativos às questões das 

provas, desde que interpostos no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis contados a partir do dia subsequente ao 
da divulgação do resultado.

2.  O recurso deverá ser formulado mediante reque-
rimento fundamentado dirigido à Comissão do 
Processo de Admissão aos Seminários da IPB (Rua 
Pascal, 1165 – Campo Belo – São Paulo – SP – CEP 
04616-004) contendo os seguintes dados:

a) A identificação do candidato: nome completo, 
RG, igreja em que é membro;

b) Número da questão recursada;
c) Os motivos e fundamentos da interposição.

3.  O recurso, que será admitido apenas uma única 
vez, deverá tratar apenas de matéria concernente à 
impugnação de questão por má formulação ou por 
impertinência com o programa. O candidato deve-
rá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 
Recursos inconsistentes ou que desrespeitem a Co-
missão serão preliminarmente indeferidos.

4.  Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos 
de revisão de recursos, ou recursos de recursos.

5.  O recurso interposto fora do prazo será julgado in-
tempestivo.

Inscrições
I. INFORMAÇÕES GERAIS

As inscrições estarão abertas aos que já houverem 
concluído ou estejam em vias de concluir, no ano de 
sua inscrição, o curso de ensino médio ou equivalente; 
portadores de diplomas de outros cursos superiores 
não estão desobrigados do processo.

As inscrições poderão ser feitas apenas na internet, 
no período de 01 de Junho a 31 de Agosto de 2021, 
mediante pagamento do boleto bancário expedido 
pelo sistema no valor de R$ 100,00, valor este desti-
nado a cobrir custos operacionais do processo de ad-
missão. Em caso de desistência, não haverá devolução 
do dinheiro.

O Formulário de Inscrição deve ser preenchido com 
toda a atenção.

II.  INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

1. Para acessar o formulário CLIQUE AQUI.
2. Preencha todas as informações, assegurando-se da 

veracidade das mesmas;
3. No campo “Local onde fará as provas”, escolha:

Prova Monitorada à Distância – Destinado àqueles 
que pretendem fazer as provas à distância. Nesta 
opção, informe o nome de um pastor em pleno 
exercício do ministério que irá se responsabilizar 
pela aplicação das provas. As provas serão realiza-
das na internet, portanto, o pastor escolhido deve 
ter internet em casa, na igreja, ou estar disponível 
a acompanhá-lo a um local onde você fará a prova 
(uma Lan-house, por exemplo). Alguns dias antes 
da prova, este pastor receberá, via e-mail, o código 
e a senha para o seu acesso ao sistema de provas. 
Por isso, é importante que você informe, sem erro, 
o e-mail do pastor responsável pela aplicação das 
provas. 

https://www3.mackenzie.br/vest_JET/foraDataValid.php
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4.  No campo “Opções de Seminários para Matrícula”, 
marque uma ou mais opções de Seminários desig-
nados pelo seu Concílio, enumerando-as em ordem 
crescente (1, 2, 3...).

5.  Após responder tudo, clique no botão “Enviar”. Se 
algum campo foi esquecido, o sistema lhe avisará, 
bastando preenchê-lo. Se tudo estiver certo, você 
receberá um e-mail com um link para impressão do 
boleto bancário.

6.  Pague o boleto bancário em qualquer banco, até o 
dia do vencimento. Após o pagamento, você recebe-
rá um e-mail de confirmação da sua inscrição no pra-
zo de 48 horas. Anote o seu número de inscrição – é 
por meio dele que você terá acesso ao resultado fi-
nal. Se, após este prazo, você não receber um e-mail 
de confirmação, entre em contato conosco no e-mail 
processodeadmissaoipb@ipb.org.br para averiguar-
mos o que aconteceu. Candidatos não inscritos não 
poderão, em hipótese alguma, realizar as provas.

7.  Se estiver tudo confirmado, basta se preparar para 
as provas. Aqui no Manual do Aspirante você tem a 
descrição do conteúdo a ser estudado. Estude bas-
tante, pois as provas não são fáceis.

8.  No dia 02 de Outubro de 2021 posicione-se diante 
do computador no qual você realizará a prova. 

9.  Faça as provas em oração e aguarde a vontade de 
Deus para a sua vida. O resultado estará disponível 
no dia 16 de Novembro de 2021 por meio do seu 
número de inscrição.

III. INFORMAÇÕES FINAIS
Só serão efetivadas as inscrições que cumprirem as 

exigências acima. 
Qualquer dúvida, fale com a Coordenação pelo e-mail: 

processodeadmissaoipb@ipb.org.br ou pelos telefones 
11 5542-5676 / 5531-8452.

Matrículas
Os resultados do Processo de Admissão serão váli-

dos, apenas, para o período letivo imediatamente sub-
seqüente à sua realização.

Em hipótese alguma poderão assistir às aulas alu-
nos que não foram classificados no Processo.

A matrícula dos candidatos classificados para ad-
missão aos Seminários da IPB dependerá, necessaria-
mente, da apresentação de:

I. Certificado de conclusão de curso do Ensino Médio 
(segundo grau) ou equivalente e respectivo histó-
rico escolar ou diploma de curso superior devida-
mente registrado;

II. Cópia da cédula de identidade; 
III. Duas fotos 3x4 recentes;
IV. Certidão:

• expedida pelo Presbitério a que sua igreja esti-
ver jurisdicionada, declarando que o mesmo foi 
aceito como Candidato ao Ministério na forma 
estabelecida pelo SC/IPB ou

• expedida pelo Conselho da sua igreja (ou órgão 
equivalente, quando o interessado não for filiado 
a uma Igreja Presbiteriana) no caso de interessa-
dos que não sejam candidatos ao Ministério, de-
clarando que é membro de igreja evangélica, per-
feitamente integrado, há pelo menos três (3) anos.

Em nenhuma hipótese serão aceitos candidatos 
que não tenham concluído o Ensino Médio em insti-
tuição de ensino reconhecida pelo MEC, ou que não 
sejam membros de igrejas evangélicas.

O candidato de nacionalidade estrangeira deverá 
apresentar a cédula de identidade de estrangeiro que 
comprove sua condição temporária ou permanente no 
país.

O candidato que tenha realizado estudos equi-
valentes ao ensino médio, no todo ou em parte, no 
exterior, deverá apresentar reconhecimento de equi-
valência de estudos, promovido pela Secretaria de 
Educação do Estado do seu domicílio. Os documentos 
escolares apresentados em língua estrangeira deverão 
estar visados pela autoridade consular brasileira, no 
país de origem, e acompanhados da respectiva tradu-
ção oficial.

O candidato que não cumprir as exigências pertinen-
tes à matrícula até 30 dias após o início do período leti-
vo em 2022, não poderá matricular-se em nenhum Se-
minário da IPB naquele ano, ficando sem efeito as notas 
ou a classificação atribuída no Processo de Admissão.


