
 

 
ERRATA Nº 001 

PROCESSO SELETIVO Nº 002/2018 
 

            A Fundação Educacional “Dr. Raul Bauab” – Jahu, no uso de suas atribuições legais, 

torna público a 1ª. ERRATA do Processo Seletivo - Edital nº 002/2018, para contratação de 

Professor do Ensino Superior – Cadatro Reserva: 

 

 Onde se lê:  

 

1) Avaliação de Memorial Circunstanciado (Curriculum Lattes com comprovação) 

Apresentar Curriculum Lattes e comprovante de cada item citado. O Curriculum Lattes terá o 

valor de 40 (quarenta) pontos. A Avaliação do Currículo será realizada na seguinte 

conformidade: 10 pontos em Experiência didático-pedagógica, 5 pontos para Atualização 

Profissional, 20 pontos para Titulação Acadêmica e 5 pontos para Produção Científica, Técnica, 

Cultural e Artística. Esta etapa é de natureza eliminatória. 

 

2) Teste Psicológico 

O teste psicológico será para todos os candidatos aprovados na Avaliação e analise do 

Curriculum  desse processo seletivo e terá o valor de 10 pontos. 

 

3) Entrevista  

A Entrevista terá o valor de 25 (vinte e cinco) pontos. A pontuação da entrevista será dividida da 

seguinte forma: 10 pontos para comunicação, 10 pontos para esclarecimentos do conhecimento 

do cargo, e 05 pontos para avaliação ética e postura do candidato. Esta etapa é de natureza 

classificatória. 

 

3) Aula Expositiva  

Aula expositiva terá valor de 25 (vinte e cinco) pontos. A pontuação será dividida da seguinte 

forma: 10 pontos para conteúdo, 10 pontos para comunicação e 05 pontos para postura em sala 

de aula. Esta etapa é de natureza classificatória. 

 

O total geral das avaliações será de 100 (cem) pontos. 

Será considerado aprovado o candidato que obtiver pontuação igual ou superior a 70 (setenta) 

pontos. 

 

 

 Leia-se: 

 

1ª ETAPA: 

 

1) Avaliação de Memorial Circunstanciado (Curriculum Lattes com comprovação) 

Apresentar Curriculum Lattes e comprovante de cada item citado. O Curriculum Lattes terá o 

valor de 40 (quarenta) pontos. A Avaliação do Currículo será realizada na seguinte 

conformidade: 10 pontos em Experiência didático-pedagógica, 5 pontos para Atualização 

Profissional, 20 pontos para Titulação Acadêmica e 5 pontos para Produção Científica, Técnica, 

Cultural e Artística. Esta etapa é de natureza eliminatória. 

 

2ª ETAPA: 

Estarão habilitados (as) para a segunda etapa os candidatos que atingirem o total de 50% 

(cinquenta por cento) de aproveitamento na primeira etapa. 

DAS PROVAS  

DAS PROVAS  



1) Teste Psicológico 

O teste psicológico será para todos os candidatos aprovados na Avaliação e analise do 

Curriculum  desse processo seletivo e terá o valor de 10 pontos. 

 

2) Entrevista  

A Entrevista terá o valor de 25 (vinte e cinco) pontos. A pontuação da entrevista será dividida da 

seguinte forma: 10 pontos para comunicação, 10 pontos para esclarecimentos do conhecimento 

do cargo, e 05 pontos para avaliação ética e postura do candidato. Esta etapa é de natureza 

classificatória. 

 

3) Aula Expositiva  

Aula expositiva terá valor de 25 (vinte e cinco) pontos. A pontuação será dividida da seguinte 

forma: 10 pontos para conteúdo, 10 pontos para comunicação e 05 pontos para postura em sala 

de aula. Esta etapa é de natureza classificatória. 

 

O total geral das avaliações será de 100 (cem) pontos. 

Será considerado aprovado o candidato que obtiver pontuação igual ou superior a 70 (setenta) 

pontos. 

 

 

 

Jaú, 18 de janeiro de 2018. 

 

 

 

Raul Bauab Filho 

Presidente 


