ERRATA Nº 001
PROCESSO SELETIVO Nº 003/2018
A Fundação Educacional “Dr. Raul Bauab” – Jahu, por meio da Coordenação do
Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito e Psicologia das Faculdades Integradas
de Jaú, torna público a 1ª. ERRATA do Processo Seletivo - Edital nº 003/2018, para
preenchimento de 02 (duas) vagas de estágio, publicado em 22 de novembro de 2.018,
no que diz respeito ao período de inscrições, ficando retificados na forma constante do
quadro a seguir, permanecendo inalterados os demais itens do referido edital.
Onde se lê:
DAS INSCRIÇÕES
A inscrição deverá ser realizada exclusivamente on-line através de link disponibilizado no portal
do aluno ou diretamente pelo link http://portal.fundacaojau.edu.br:8077/sif/trabalheconosco/60 no
período compreendido entre 23/11 a 26/11/2018.
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 atualizado
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.

Leia-se:
DAS INSCRIÇÕES
A inscrição deverá ser realizada exclusivamente on-line através de link disponibilizado no portal
do aluno ou diretamente pelo link http://portal.fundacaojau.edu.br:8077/sif/trabalheconosco/60 no
período compreendido entre 23/11 a 28/11/2018 as 12:00 horas.
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 atualizado
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.

Jaú, 26 de Novembro de 2018.
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