PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 018/2017
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 e Monitor 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 e Monitor, 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

01

N.º de
Vagas

01

Nível

Disciplina

Salário R$

Ensino
Fundamental II –
Cadastro Reserva

- Professor de Ciências Biológicas
- Professor de Lingua Portuguesa

R$ 38,11 por
hora/aula acrescido
de 5% Hora-atividade
e 1/6 de D.S.R

Ensino Médio –
Cadastro Reserva

- Biologia
- Física
- Matemática
- Geografia

R$ 43,74 por
hora/aula acrescido
de 5% Hora-atividade
e 1/6 de D.S.R.

Denominação
do Cargo

Monitor(a)

Requisitos mínimos exigidos
Cursando – Pedagogia ou candidatos
com Diploma devidamente registrado
de curso legalmente reconhecido de
Licenciatura Plena em Pedagogia.

Carga Horária

carga horária de
44 semanais

Salário R$

R$ 1.489,61
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: 09 à 17/11/2017.
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
no
site
da
fundação:
www.fundacaojau.edu.br/selecao/processo182017 e validá-la posteriormente na sede da Fundação,
onde deverá 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 e/ou Curriculum Lattes acompanhado de todos os documentos
comprobatórios dos títulos do candidato (diplomas ou certificados e carteira de órgão de classe,
declarações, etc) (Etapa Eliminatória).
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 devidamente inscritos.

DAS PROVAS

1ª. FASE
1ª. ETAPA
Avaliação de Currículo com Comprovação (Eliminatória)
Apresentar Curriculum Vitae e/ ou Curriculum Lattes e todos os comprovantes de cada item citado.
Terá o valorde 50 (Cinquenta) pontos, e analisado da seguinte forma: 20 pontos para Titulação
Acadêmica, 20 pontos em Experiência (didático-pedagógica - professores e profissional para
monitores) e 10 pontos para Atualização Profissional. Apresentar o Curriculum com comprovante de
cada item citado(diplomas ou certificados e carteira de órgão de classe, carteira profissional,
declarações, etc).
2ª. ETAPA
Prova Específica
A prova específica para cada área profissional desse processo seletivo terá o valor de 50 (cinquenta)
pontos.
Essas duas etapas da 1a. Fase terá o valor total de 100 (cem) pontos.
Será considerado aprovado para a 2a. Fase o candidato que obtiver a pontuação igual ou superior
a 70 (setenta) pontos.

2ª. FASE
1ª. ETAPA
Teste Psicológico: O teste psicológico será para todos os candidatos aprovados na 1a. Fase desse
processo seletivo e terá o valor de 10 (dez) pontos.
2ª. ETAPA
Atividade Prática (apenas para monitores): para todos os monitores aprovados na primeira fase desse
processo seletivo. Terá o valor de 45 (quarenta e cinco) pontos e será analisado da seguinte forma: 15
pontos para conhecimento na área, 10 pontos para a postura, 10 pontos para a interação com o
grupo e 10 pontos para a ética.
3ª. ETAPA
Aula expositiva (apenas para professores): para todos os professores aprovados na primeira fase desse
processo seletivo. Terá valor de 45 (quarenta e cinco) pontos e será analisada da seguinte forma: 15
pontos para o conhecimento do conteúdo, 10 pontos para a organização, 10 pontos para a
comunicação e 10 pontos para a interação. A Aula expositiva terá duração de 30 minutos. Os temas
publicados serão sorteados no dia, pelo candidato dentre os três temas abaixo informados (para cada
área de professores desse edital).

Professor do Ensino Fundamental II:
Ciências Biológicas:
 Biosfera e biomas brasileiros
 Ciclos biogeoquímicos

Língua Portuguesa:
 Elementos da narrativa
 Enunciado, frase, oração, período



Células ( o núcleo celular, organização
do núcleo e funções)

Coordenação e subordinação



Professor do Ensino Médio:
Matemática:
 Logaritmos
 Probabilidades



Polinômios

Física:
 Teorema da Energia Potencial
 Ondas Eletromagnéticas



Lançamento horizontal e Lançamento
oblíquo

Biologia:
 Vírus - tipos e doenças virais
 Pirâmides Ecológicas



Fisiologia do Sistema Nervoso

Geografia:
 Globalização
 Domínios Morfoclimáticos do Brasil



Demografia

4ª. ETAPA
Entrevista: para todos os candidatos aprovados na primeira fase desse processo seletivo. Terá o valor
de 45 (quarenta e cinco) pontos e será analisada da seguinte forma: 15 pontos para a comunicação,
10 pontos para os esclarecimentos do cargo, 10 pontos para a avaliação ética e 10 pontos para a
postura.
As etapas da 2a. Fase terá o valor total de 100 (cem) pontos.
Será considerado aprovado na 2a. Fase os candidatos que obtiverem a pontuação igual ou superior
a 70 (setenta) pontos.
Classificação Geral: Será considerado aprovado o candidato que obtiver a média das duas fases
desse processo seletivo, igual ou superior a 70 (setenta) pontos.
DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
A prova escrita específica será realizada no Bloco vermelho da Fundação Educacional “Dr. Raul
Bauab” Jahu.
Endereço - Rua Tenente Navarro nº 642 – Jaú/SP.
Data da Prova:- 20/11/2017 às Horário:- 09h00
A prova escrita terá duração de 03 (três) horas. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização
das provas em outro dia, horário ou fora do local designado.
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.
Quanto às Provas Escritas:
Para a realização das provas escritas, o candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará
suas respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
A Folha de Respostas é o único documento válido para correção.
Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma
resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis.
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Prova Escrita Específica de Monitor(a):
Conhecimentos Específicos: ECA; LDB; Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil e
Fundamental; Lei Federal 7716/89; Constituição Federal: artigos referentes à educação básica.
Conhecimentos Gerais (incluindo sobre o município de Jaú).
Prova Escrita Específica para Professor(a):
Professor do Ensino Fundamental II:
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9394/96; Didática e organização do ensino; Projeto
Político Pedagógico da Escola ; Educação Inclusiva; Tecnologias, Informática e Educação; Avaliação
Escolar; Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ciências Biológicas: Educação em ciências; Seres vivos; Biologia celular; Genética; Ecologia; Ser
humano e Saúde; Universo, Sistema Solar e Planeta Terra; Matéria.
Língua Portuguesa: LITERATURA - Especificidade do fenômeno literário: verossimilhança e linguagem
literária; Gêneros literários. Características e formas; Metalinguagem e intertextualidade; Escolas
literárias: contexto e características; Principais autores e obras das escolas literárias brasileiras.
Professor do Ensino Médio:
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9394/96; Didática e organização do ensino; Projeto
Político Pedagógico da Escola ; Educação Inclusiva; Tecnologias, Informática e Educação; Avaliação
Escolar; Estatuto da Criança e do Adolescente.
Matemática: Conjuntos numéricos; Relações; Equações; Funções; Progressão Geométrica;
Logaritmos; Trigonometria; Matrizes; Determinantes; Sistemas lineares; Análise combinatória; Binômio
de Newton; Probabilidade; Geometria analítica; Números complexos; Polinômios; Equações
algébricas; Geometria espacial.
Física: Competências e habilidades no ensino-aprendizagem da Física.; Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio; Mecânica; Termodinâmica; Eletricidade; Óptica.
Biologia: Biologia celular e molecular; Evolução; Genética; Estudo dos vírus, bactérias, protistas e
fungos; Características gerais e evolução dos vegetais; Características gerais e evolução dos animais;
Estrutura básica e fisiologia dos sistemas humanos; Os seres vivos e o ambiente; Ecologia humana.
Geografia: História do Pensamento Geográfico; Geomorfologia e sua integração com o relevo, clima
e hidrografia; Política econômica, industrialização, espaço urbano, produção agrícola, regionalização
e migração brasileira; A questão ambiental no contexto contemporâneo; Cartografia: escala,

coordenadas e evolução; A produção mundial do espaço geográfico: industrialização, questões
políticas e população.; Atualidades.
DA DIVULGAÇÃO
Todas as datas e horários da realização de cada etapa desse processo seletivo, serão publicados
previamente à data agendada. Todos os candidatos aprovados em cada etapa, terão seus nomes
divulgado no mural da instituição bem como no site www.fundacaojau.edu.br .
PROVA ESPECÍFICA
A prova específica para todas as áreas profissionais desse processo seletivo será agendada no dia
20/11/2017 para todos os candidatos devidamente inscritos. (Fase eliminatória).
TESTE PSICOLÓGICO
O Teste Psicológico será agendado a partir do dia 24/11/2017 para todos os candidatos aprovados
na 1a. Fase desse processo seletivo.
DA ATIVIDADE PRÁTICA
A Atividade Prática será aplicada apenas para os monitores que forem aprovados na 1a. Fase desse
processo seletivo. Será agendado a partir do dia 24/11/2017.
DA AULA EXPOSITIVA
A Aula Expositiva será aplicada apenas para os professores que forem aprovados na 1a. Fase desse
processo seletivo. Terá a duração de 30 minutos conforme previsto no presente edital no site
www.fundacao.edu.br e exposto para os candidatos no dia do teste psicológico. Serão montados
grupos de acordo com a área de atuação e agendado dia e hora para cada candidato aprovado.
O primeiro grupo será iniciado a partir do dia 01/12/2017, o tema da aula será sorteado pelo
candidato no dia da aula.
DA ENTREVISTA
A entrevista será aplicada para todos os candidatos aprovados na 1a. Fase desse processo seletivo e
serão montados grupos de acordo com a área de atuação. O primeiro grupo será agendado a partir
do dia 25/11/2017 (para monitores) e a partir de 01/12/2017 (para professores).
DO RESULTADO FINAL
A nota final do candidato aprovado será igual ao total de pontos obtidos pela média das notas das
duas fases (1a. e 2a. Fases) desse edital.
Há hipótese de igualdade de nota final, terá preferência, para fins de desempate:
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.
DAS ATRIBUIÇÕES
MONITOR(A): Compete ao Monitor executar sob orientação, atividades auxiliares e de apoio a
unidade escolar, assim como atender e recepcionar alunos e pais se necessário. Cooperar e coparticipar nas atividades de recreação dos alunos, acompanhando e assistindo os alunos no horário
destinado ao recreio e outras atividades extra-classe; Dar apoio aos professores no que concerne a
projetos e atividades a que se propõem realizar; Executar tarefas de apoio administrativo sempre que
solicitado; Auxiliar e acompanhar nos horários de intervalos, bem como orientando as atividades
desenvolvidas nos referidos horários; Observar a entrada e saída de alunos nos diferentes turnos,
objetivando preservar a ordem e organização escolar; Controlar a utilização dos banheiros; Manter
limpo e arrumado o local de trabalho orientando e/ou colaborando com a limpeza das salas

ambiente, material e utensílios utilizados, arrumando e/ou orientando a arrumação dos materiais e dos
móveis; Zelar pela segurança dos alunos; Informar a coordenação sobre fatos observados no
desenrolar das atividades escolares; Acompanhar alunos com necessidades educacionais especiais,
durante as atividades escolares do turno e do contra turno; Auxiliar os professores e/ou
enfermeiros;Colaborar e participar de festas, eventos comemorativos e demais atividades extras
promovidas pela instituição;Executar outras atribuições afins ao cargo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todas as convocações, avisos e resultados referentes exclusivamente as todas 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.
Será considerado desclassificado o candidato que faltar a qualquer etapa desse Processo Seletivo.
As datas descritas desse edital poderão sofrer alterações de acordo com o número de inscritos, não
podendo assim ser assegurada as mesmas.
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, 09 de novembro de 2017.
Raul Bauab Filho
Presidente

