EDITAL DE RETIFICAÇÃO
PROCESSO SELETIVO EDITAL 013/2018
O presidente da Fundação Educacional “Dr. Raul Bauab” – Jahu, no uso de suas atribuições legais
torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital de Processo Seletivo n.º 018/2018, para formação de cadastro
de reserva de vagas que surgirem ou vierem a ser criadas para o cargo de Professor de Curso Pré
Vestibular/ Cursinho, publicado em 19 de novembro de 2.018, no que diz respeito, da avaliação de
memorial circunstanciado, do teste psicológico, da aula expositiva, da entrevista, ficando retificados
na forma constante dos quadros a seguir, permanecendo inalterados os demais itens do referido
edital:

Os candidatos aprovados na análise de Curriculum Lattes e Prova específica serão habilitados para
a fase de Aula Expositiva e Entrevista terão seus nomes divulgados no mural da instituição bem como
no site www.fundacaojau.edu.br , a partir de 06/12/2.018.

O Teste Psicológico será realizado no dia 02/12/2.2018 (domingo), após a realização da prova
específica e terá duração de 30 (trinta) minutos.
Não será permitida, em hipótese alguma, a realização do teste psicológico em outro dia, horário ou
fora do local designado.

As aulas expositivas serão agendadas juntamente com as entrevistas e serão realizadas de forma
individual para os candidatos aprovados na 1º Etapa, em uma das datas e horários disponíveis
abaixo:
08/12/2.018 das 08:30hs as 17:30hs;
09/12/2.018 das 08:30hs às 12:30hs;
14/12/2.018 das 08:30hs às 20:30hs;
15/12/2.018 das 08:30hs às 12:30hs (Se necessário)
O horário e o local das aulas expositiva serão agendados e posteriormente divulgados no site os dias
e horários individuais.
As aulas terão o tempo de 20 minutos para cada candidato e disciplina e um dos três temas serão
sorteados na hora pelo candidato no inicio de sua aula.

Os temas das aulas para cada disciplina serão:

Disciplina: Matemática
Tema 1 - Polinômios
Tema 2 - Probabilidades
Tema 3 - Análise Combinatória

Disciplina: Biologia
Tema 1 - Embriologia dos Cordados
Tema 2 - Segunda Lei de Mendel e linkage
Tema 3 - Sucessão Ecológica

Disciplina: Química
Tema 1 - Cálculo Estequiométrico
Tema 2 - Reações Orgânicas envolvendo álcoois
Tema 3 - Teoria de Arrhenius – Introdução dos conceitos de ácidos, bases e sais

Disciplina: Física
Tema 1 - Eletrodinâmica: circuitos simples
Tema 2 - Lentes Esféricas: estudo analítico
Tema 3 - Dinâmica: Plano inclinado (Forças)

Disciplina: Língua Portuguesa
Tema 1 - Oração Subordinada
Tema 2 - Regência verbal e nominal
Tema 3 - Processo de Formação de Palavras

Disciplina: Inglês
Tema 1 - If Clauses
Tema 2 - Modal Verbs
Tema 3- Linking words

Disciplina: Filosofia
Tema 1 - Contratualistas – Hobbes, Locke e Rousseau
Tema 2 - Hegel e a dialética
Tema 3 - Kant e o Criticismo

Disciplina: Sociologia
Tema 1 - Émile Durkheim: Indivíduo e Sociedade e Fato Social
Tema 2 - Escola de Frankfurt: Adorno e Horkheimer
Tema 3 - Karl Marx e o trabalho

As entrevistas serão agendadas juntamente com a aula expositiva, com os candidatos aprovados
na 1a. Etapa, em uma das datas e horários disponíveis abaixo:
08/12/2.018 das 08:30hs as 17:30hs;
09/12/2.018 das 08:30hs às 12:30hs;
14/12/2.018 das 08:30hs às 20:30hs;
15/12/2.018 das 08:30hs às 12:30hs (Se necessário)
O horário e o local das aulas expositiva serão agendados e posteriormente divulgados no site os dias
e horários individuais.

Jaú, 28 de novembro de 2.018

Raul Bauab Filho
Presidente

