PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 003/2017
A Fundação Educacional “Dr. Raul Bauab” faz saber que estão abertas, no período de 08/08/2017 a
11/08/201 as inscrições do Processo Seletivo para o preenchimento de 02 (duas) vagas de estágio,
bem como de outras que surgirem no prazo de validade da seleção.

DA FUNÇÃO E REQUISITOS
Denominação da função: Estagiário da Agência Experimental de Comunicação.
Requisitos mínimos exigidos: Ser estudante de Comunicação Social/Jornalismo e Publicidade e
Propaganda, na Fundação Educacional Dr. Raul Bauab.
Vagas
02 vagas

Bolsa
Bolsa integral do Curso de Comunicação Social e ajuda de custo de R$ 300,00

DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
Ser estudante, regularmente matriculado em Comunicação Social/Publicidade e Propaganda, na
Fundação Educacional Dr. Raul Bauab – Faculdades Integradas de Jaú (FIJ).

DAS INSCRIÇÕES
O requerimento de inscrição deverá ser preenchido e entregue na Fundação Educacional Dr. Raul
Bauab, localizada à Rua Tenente Navarro, 642, Jaú/SP, no período compreendido entre 08 a
11/08/2017, das 8h às 17h30.
O candidato deverá anexar ao requerimento de inscrição os seguintes documentos:
a) Cópia de documento de identificação com foto;
b) Comprovante de matrícula do semestre atual no referido curso;
c) Currículo do candidato.
Antes de efetuar a sua inscrição, o candidato deverá conhecer o edital de abertura de inscrições e
certificar-se de que preenche os requisitos exigidos.
A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das normas e condições
estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar qualquer espécie de
desconhecimento.

DAS CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO
O estágio destina-se à atuação em Agência Experimental de Comunicação, da Instituição.
O estagiário selecionado para a vaga número cumprirá a jornada de seis horas diárias, de segunda
a sexta-feira, no horário a ser estipulado posteriormente, com 15 minutos de descanso,
desempenhando as seguintes atividades:
Jornalismo
a) Redação e revisão de textos de circulação interna e externa à Fundação;
b) Redação e organização de textos a serem postados no site da Fundação, bem como captação e
organização de material audiovisual para a página;
c) Divulgação de notícias sobre a Fundação, nas redes sociais;
d) Divulgação da Fundação, suas atividades, cursos e eventos junto às comunidades interna e
externa (escolas, empresas e outros canais de comunicação);
e) Elaboração de mailing-list: relação de e-mails e demais contatos dos principais veículos de
comunicação da região de Jaú; divulgação dos nomes e contatos de professores e especialistas da
Fundação para eventuais entrevistas nesses veículos de comunicação
f) Execução de atividades correlatas e atender as necessidades da instituição quando necessário.
Publicidade e Propaganda
a) Auxiliar no planejamento de comunicação institucional da instituição;
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b) Responsável pela criação, redação, mídia, produção gráfica de todos os materiais publicitários
da Instituição (folders, informativos periódicos, cartões de visita, catálogos, agenda, canetas e outros
que se fizerem necessários);
c) Responsável pela criação de peças web e produção eletrônica;
d) Auxiliar na comunicação de eventos externos/internos com objetivo de promoção da instituição e
divulgação do mesmo;
e) Auxiliar no contato com os meios de informação, aquisição de espaços propostos por eles,
pesquisas sobre o público a ser atingido e textos publicitários;
f) Execução de atividades correlatas e atender as necessidades da instituição quando necessário.
O estágio terá prazo até o final do ano letivo, podendo ser prorrogado até o final do ano letivo
seguinte, e não podendo ultrapassar o prazo máximo de 2 (dois) anos.

DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
As provas serão realizadas nas dependências das Faculdades Integradas de Jaú, mantida pela
Fundação Educacional “Dr. Raul Bauab” Jahu.
Endereço - Rua Tenente Navarro nº 642 – Jaú/SP.
Data das Provas:
Prova Escrita Teórica no dia 16/08/2017
Horário:- 09h00
Duração: A Prova Escrita Teórica terá duração de 2 (duas) horas.
Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário ou fora do
local designado.
Prova Prática no dia 17/08/2017
Horário:- 09h00
Duração: A Prova Prática terá duração de 2 (duas) horas. Com caráter eliminatório.
O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30 minutos,
munido de:
a) Comprovante de inscrição;
b) Original da Cédula Oficial de Identidade;
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia.
Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a
identificação do candidato com clareza.
O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade.
No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato:
Entrar e/ou permanecer no local de exame com armas ou aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica,
bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios com banco de dados, telefone celular,
walkman etc.) ou semelhantes.
O descumprimento desta instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se
tentativa de fraude.
A Fundação Educacional Dr. Raul Bauab Jahu não se responsabilizará por perdas ou extravios de
objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas.
Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou
quaisquer anotações.
A Folha de Respostas é o único documento válido para correção.
Não serão computadas provas não respondidas, emendas ou rasuras, ainda que legíveis.

DA ENTREVISTA
As entrevistas serão agendadas a partir do dia 18/08/2017. O horário e o local das entrevistas serão
divulgados posteriormente.

DO PROCESSO DE SELEÇÃO
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A seleção dos estagiários será realizada em três etapas:
a) A primeira etapa consistirá da análise dos requerimentos de inscrição, sendo que somente os
candidatos habilitados - que atendam aos requisitos deste edital - serão convocados para a
segunda etapa.
b) A segunda etapa consistirá de prova escrita teórica, cujo conteúdo encontra-se descrito no
programa, e será realizada de forma presencial, em data e local a serem divulgados quando da
publicação do edital de convocação. A prova terá 10 (dez) questões entre dissertativas e de
múltipla escolha, cada questão valendo até 1,0 (um) ponto, totalizando 10 (dez) pontos. O tempo
de duração da prova será de 2h (duas horas).
Somente os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 06 (seis) nessa etapa serão
convocados para a prova prática e entrevista.
c) A terceira etapa consistirá de uma prova prática e uma entrevista, realizada de forma individual,
a prova realizada no dia 17/08/2017 às 09h00 da manhã e entrevista em data e local a serem
divulgados quando da publicação do edital de convocação. Terá duração de até 20 minutos e será
atribuída a cada candidato nota de 0 (zero) a 10 (dez).
As notas obedecerão à seguinte escala de pesos:
- Prova Escrita/Teórica: peso 2 (dois)
- Prova Prática e Entrevista: peso 1 (um)
A nota final corresponderá à média ponderada das notas da prova escrita e da entrevista.
Os candidatos habilitados serão classificados conforme a nota final.
Em caso de igualdade de nota final terá preferência o candidato que obtiver nota maior na prova
escrita.
A convocação obedecerá à rigorosa ordem de classificação.
Não haverá vista ou revisão de provas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONTEÚDO - PROVA ESCRITA:
COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO:
Assessoria de imprensa. Redes sociais. Mídia. Comunicação Corporativa. Conhecimentos básicos
sobre softwares e aplicativos para diagramação. Conhecimentos gerais e atualidades.
COMUNICAÇÃO SOCIAL/PUBLICIDADE E PROPAGANDA:
Atendimento Publicitário. Mídia. Planejamento. Criação. Redes sociais. Mídia. Comunicação
Corporativa. Conhecimentos básicos sobre softwares e aplicativos para criação, como Photoshop,
Ilustrator e Corel Draw. Conhecimentos gerais e atualidades.
LÍNGUA PORTUGUESA - Redação:
Produção de diferentes gêneros textuais, observando-se a adequação às suas características, ao
veículo midiático em que serão veiculados, ao contexto e ao público-alvo; b) Revisão/reescrita de
textos contendo problemas de clareza, objetividade, de coesão e de coerência textual.
LÍNGUA PORTUGUESA – Gramática:
Ortografia e Acentuação gráfica, conforme o Novo Acordo Ortográfico); b) Pontuação; c) Emprego
dos pronomes e colocação pronominal; d) Emprego correto dos Tempos e Modos verbais; e) Uso
adequado dos conectivos; f) Regência nominal e verbal; g)Crase; h) Concordância nominal e
verbal.
ATUALIDADES:
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais,
ocorridos a partir do 2.° semestre de 2016, divulgados na mídia local e/ou nacional
CONTEÚDO - PROVA PRÁTICA – PUBLICIDADE E PROPAGANDA:
Avaliar o conhecimento sobre softwares e aplicativos para criação, como Photoshop, Ilustrator e
Corel Draw.
CONTEÚDO - PROVA PRÁTICA – JORNALISMO:
Roteiro de entrevista; organização de dados; planejamento e elaboração de release.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza com a Fundação e sua realização
dar-se-á mediante Termo de Compromisso firmado entre o estudante e a Fundação Educacional Dr.
Raul Bauab.
Ocorrerá a extinção do estágio:
a) Automaticamente, ao término do período estabelecido no Termo de Compromisso, caso não
haja prorrogação pela Fundação.
b) A qualquer tempo, por conveniência e oportunidade da Fundação, diante do descumprimento
dos termos contratuais.
c) A pedido do estagiário.
O estágio terá início em até 10 (dez) dias após a publicação dos classificados.
A seleção terá validade de 1 (um) ano, a contar da data de divulgação do edital de classificação
final.

Jaú, 08 de agosto de 2017.

Raul Bauab Filho
Presidente
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