EDITAL N.º 005/2020
EDITAL DE DIVULGAÇÃO E SELEÇAO
PARA O CURSO DE FORMAÇAO BASICA PROMOVIDO
PELO INSTITUTO BORBOREMA
A Comunidade de São Pio X, torna público através deste edital o Processo de Seleção Interno,
exclusivo para os Membros Associados, de provimento de 2 (duas) bolsas integrais para
participação do curso de Formação Básica – Literatura, linguagem e imaginário promovido pelo
Instituto Borborema.
1. Com o intuito de “promover a formação humana, social, cultural, científica, profissional,
espiritual e pastoral dos seus associados e da comunidade em geral” (art. 2º, I do Estatuto
Social), a Comunidade de São Pio X disponibilizará para os seus membros 2 (duas) bolsas
integrais do Curso de Formação Básica – Literatura, linguagem e imaginário do Instituto
Borborema;
2. Deverá ser observado o interesse e a afinidade dos membros associados interessados para
com os conteúdos propostos no referido curso, além da disponibilidade para participar de toda a
formação que terá duração de um ano, acontecendo uma vez por semana, todas as quartasfeiras das 19h30 as 21h30, ou aos sábados das 16h30 as 18h30, na sede do Instituto
Borborema, localizado na Rua José Lins do Rêgo, 679, Palmeira, Campina Grande-PB;
3. O curso terá como objetivo: Domínio da Linguagem; Desenvolvimento da Imaginação e da
Memória; Formação do Imaginário; Desenvolvimento do Senso Estético; Aquisição de virtudes.
Apresentando como conteúdos: Latim (12 aulas); Cultivo das Virtudes em 8 aulas; Clube do Livro
em 12 aulas; Estudo de Poesia em 08 aulas;
4. Todos os membros associados interessados em concorrer a estas bolsas deverão preencher
uma ficha de inscrição disponível na Diaconia São José, localizada na Sede da Comunidade de
São Pio X, entre os dias 05 e 08 de fevereiro de 2020;
5. Os membros associados que compõe o Centro Católico de Formação ou são Formadores
Comunitários terão prioridade para esta seleção, pois estes, em tese, possuem maior habilidade
e oportunidade para repassar para os demais, as habilidades e competências geradas no
referido curso;
6. Além dos nomes dos 2 (dois) contemplados será criada uma lista com mais 3 (três) membros
associados para compor o cadastro de reserva, para a possível substituição do(s) desistente(s)
ou novas bolsas de estudo;

7. O resultado desta seleção será divulgado pelo Formador Geral no próximo dia 10 de fevereiro
do corrente ano;
8. Ademais vale ressaltar que, diante da importância das temáticas do curso, todos os membros
que não forem contemplados com as bolsas poderão realizar suas inscrições direto no Instituto
Borborema. O curso tem um custo R$ 1.080,00 (hum mil e oitenta reais) em 12 parcelas ou para
pagamento à vista, R$ 900,00 (novecentos reais).
As eventuais dúvidas e questionamentos deverão ser realizados através do whatsapp pelo
número (83) 98899-3772, diretamente com o Formador Geral.

Campina Grande/ PB, 03 de fevereiro de 2020.

Gustavo Lucena de França Costa, fvc
Diretor Presidente

