FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENTIDADE FEDERATIVA E ORIENTADORA DO ESPIRITISMO ESTADUAL

ÁREA DE ENSINO

CURSO DE EXPOSITOR – PROCESSO SELETIVO 2018
A Área de Ensino comunica a abertura do processo de seleção de alunos
para o Curso de Expositor 2019, a saber:
REQUISITOS:
Ter concluído, ou estar concluindo, o Curso de Aprendizes do
Evangelho, Educação Mediúnica e o Treinamento de Passes. No caso de
conclusão de algum desses cursos em 2018, comprovar posteriormente;
Ser colaborador voluntário na Feesp;
No ato da inscrição, apresentar RG, carteiras de conclusão dos
referidos cursos, carteira ou nº de colaborador voluntário ou ainda outro
documento que o comprove.
INSCRIÇÕES: Secretaria da Área de Ensino – Rua Maria Paula, 140 (1º
andar) – 2ª a 6ª feira: Das 9h às 20h e Sábado: Das 9h às 17h.

DIAS E HORÁRIOS DO CURSO: 5ª feira – 9h, 14h e 19,30h/ Sábado – 13h e
15.30h (Sede Maria Paula).

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: O candidato deverá estar presente em
todas as etapas do processo seletivo, sendo que uma eventual falta em
uma das fases o exclui automaticamente.

CURSO DE EXPOSITOR – PROCESSO SELETIVO 2018
CRONOGRAMA
Período das inscrições

De 03/09 a 25/10/2018

Palestra de apresentação 25/10 (quinta feira) às 19h ou 27/10
do curso
(sábado) às 18h
Prova escrita

08/11 (5ª feira) – às 19h ou 10/11 (sábado)
às 18h

Resultado da prova escrita

17/11 a partir das 10h na Secretaria Área
de Ensino

Entrevista e avaliação oral

De 22/11 e 24/11 (agendar após aprovação
na prova escrita)

Resultado final

03/12/2018 a partir das 10h na Secretaria
da Área de Ensino.

DISPOSIÇÕES GERAIS:
O aluno aprovado na seleção será automaticamente matriculado no
Curso de Expositor, sendo que os dias e horários disponíveis só formarão
turma havendo número de alunos suficiente. Em caso de não haver
turma no horário escolhido, o aluno poderá escolher outro horário;
Todas as fases do processo seletivo deverão ser realizadas pessoalmente
pelo candidato;
A prova escrita, entrevista e avaliação oral são eliminatórias;
Só poderá agendar a entrevista e avaliação oral o candidato que for
aprovado na prova escrita;
A avaliação oral será a interpretação de um texto de “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”, fornecido ao candidato no momento da
entrevista;
Não será permitida a entrada do candidato na prova escrita, entrevista e
avaliação oral se houver atraso superior a 5 minutos.
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