PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 015/2017
A Fundação Educacional “Dr.Raul Bauab” – Jahu, torna público que realizará Processo Seletivo de
Provas ou Provas e Títulos, para a formação de cadastro reserva para vagas que surgirem ou vierem
a ser criadas para o cargo de Professor sob o regime jurídico CLT – Consolidação das Leis do
Trabalho. O presente processo seletivo reger-se-á pelas normas contidas neste edital e legislação
pertinente em vigor.

DAS INSTRUÇÕES GERAIS
O Processo Seletivo destina-se a formação de cadastro reserva para vagas que surgirem ou vierem a
ser criadas para o cargo de Professor, dentro do prazo de validade de 02 (dois) anos o qual poderá
ser prorrogado por mais 02 (dois), a contar da data de homologação do certame, a critério da
Presidência.

DO CARGO
N.º de
Vagas
01

Nível
Professor de
Educação Básica
– Cadastro
Reserva

Disciplina

Salário R$

- Professor Educação Básica com Formação
Superior em Pedagogia ou Magistério, ou
Curso Normal Superior, com experiência em
alfabetização

R$ 2.566,90 por mês

DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
Para se inscrever o candidato deverá ler o edital em sua íntegra e preencher as condições para
inscrição especificadas a seguir:
Ter nacionalidade brasileira na forma da lei;
Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;
Ser eleitor, estar quite com a Justiça Eleitoral;
Possuir, no ato da inscrição, os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para o emprego;
Ter aptidão física e mental;
Fica vedada a participação em processo seletivo, de ex-funcionários desta fundação, cujo
afastamento, tenha ocorrido em prazo inferior a 06 (seis) meses, com exceção daqueles exfuncionários que possuíram vínculo por período determinado.

DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas pelo próprio candidato ou seu representante legal mediante
procuração lavrada em cartório.
Período de inscrição de: 08 à 11/08/2017.
Local:- Fundação Educacional “Dr. Raul Bauab” Jahu
Horário:- das 08h00 às 17h30
Rua Tenente Navarro nº 642 – Centro – Jaú/SP
Telefone – (014) 2104-3300
Para inscrever-se, o candidato interessado deverá no período das inscrições:
Preencher a Ficha de Inscrição fornecida no próprio local e assinar declaração, segundo a qual, sob
as penas da lei assumirá conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.
Para efetivar a inscrição o candidato deverá apresentar o documento original de identidade e CPF,
entregar cópia dos mesmos, entregar a ficha de Inscrição totalmente preenchida e devidamente
assinada e Curriculum Vitae acompanhado dos documentos comprobatórios dos títulos do
candidato (diploma ou certificado e carteira de órgão de classe ).
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Após a efetivação da inscrição o candidato deverá solicitar ao responsável do Local da Inscrição o
seu Comprovante de Inscrição.
A Ficha de Inscrição será retida pelo responsável da Inscrição e caso não seja entregue, não terá
seu nome na relação de candidatos inscritos.

DAS PROVAS
1ª. Fase - Avaliação de Currículo com Comprovação
Apresentar Curriculum Vitae e comprovante de cada item citado. Curriculum Vitae terá o valor de
40 (Quarenta) pontos. A Avaliação do Currículo será avaliado como 20 pontos em Experiência
didático-pedagógica e técnico administrativa, 10 pontos para Atualização Profissional, 10 pontos
para Titulação Acadêmica. Apresentar Curriculum Vitae com comprovante de cada item citado.
2ª. Fase - Aula Expositiva e Entrevista
Participarão da aula expositiva e da entrevista os candidatos aprovados na análise do Curriculum
Vitae.
Aula expositiva: terá valor de 20 (vinte) pontos. A pontuação da Aula Expositiva será dividida da
seguinte forma: 10 pontos para conteúdo, 5 pontos para comunicação e 5 pontos para postura em
sala de aula. A aula expositiva terá duração de 30 minutos o tema será sorteado no dia para cada
candidato dentre os três temas abaixo informados:
1º - Jogos de alfabetização
2º - Seqüência didática com texto de memória
3º - Produzir textos sem saber escrever.
Entrevista: terá o valor de 30 (Trinta) pontos. A pontuação da entrevista será dividida da seguinte
forma: 15 pontos para comunicação, 10 pontos para esclarecimentos do conhecimento do cargo, 5
pontos para avaliação ética.
Teste Psicológico. Terá o valor de 10 (dez) pontos.
Totalizando 100 (cem) pontos.
Será considerado aprovado o candidato que obtiver pontuação igual ou superior a 70 (setenta)
pontos.
DA DIVULGAÇÃO
Os candidatos aprovados na análise de Curriculum Vitae de Professor terão seus nomes divulgados
no mural da instituição bem como no site www.fundacaojau.edu.br à partir do dia 16/08/2017.
DA AULA EXPOSITIVA
A aula expositiva será agendadas a partir do dia 17/08/2017. Os aprovados na análise de currículo
terão seus nomes divulgados no mural da instituição bem como no site www.fundacaojau.edu.br.

DA ENTREVISTA E TESTE PSICOLÓGICO
As datas da entrevista e Teste Psicológico serão agendadas no dia da aula expositiva e terão seus
nomes divulgados no mural da instituição bem como no site www.fundacaojau.edu.br.

DO RESULTADO FINAL
A nota final do candidato aprovado será igual ao total de pontos obtidos no somatório das notas da
Análise com Curriculum Vitae ,Entrevista e Aula Expositiva.
Há hipótese de igualdade de nota final, terá preferência, para fins de desempate:
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a) 1º critério: o candidato que for mais idoso
b) 2º critério: com maior nota na Entrevista;
c) 3º critério: o candidato com maior tempo de trabalho na função.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todas as convocações, avisos e resultados referentes exclusivamente as etapas deste Processo
seletivo serão afixados no Mural da Fundação Educacional “Dr. Raul Bauab” Jahu e divulgados no
endereço eletrônico www.fundacaojau.edu.br
Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Processo
Seletivo, valendo para esse fim, a homologação. A aprovação no Processo Seletivo não gera direito
à contratação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final.
A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que
verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da
inscrição e desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas
de ordem administrativa, civil e criminal.
Caberá ao Presidente a homologação dos resultados finais do Processo Seletivo.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo da Fundação
Educacional Dr. Raul Bauab Jahu.

Jaú, 08 de agosto de 2.017.
Raul Bauab Filho
Presidente
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