PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
FUNDAÇÃO JOSÉ CARVALHO 2018
INFORMAÇÕES PARA SELEÇÃO PROGRAMA JOVEM
APRENDIZ FUNDAÇÃO JOSÉ CARVALHO
A Fundação José Carvalho comunica a abertura das inscrições para o Programa Jovem
Aprendiz com capacitação profissional para o curso de Assistente Administrativo.
1.PERFIL DO CANDIDATO:
•
•
•
•
•
•

Idade: entre 18 e 22 anos (até dezembro de 2018);
Escolaridade mínima: ensino médio em andamento ou completo;
Primeiro emprego (sem experiência profissional anteriores em CTPS);
Possuir carteira de trabalho;
Disponibilidade para trabalhar 4 horas por dia no turno da manhã ou tarde;
Residência em Entre Rios e Andorinha/Ba.

2.VAGAS:
50% disponibilizados para jovens da comunidade.
50% disponibilizados para filhos de colaboradores FJC.
3.TURNO DAS AULAS:
Matutino e/ou vespertino.
4.INSCRIÇÕES:
Entre os dias 24/10 e 29/10/2018.
Inscrições disponibilizadas no site www.fjc.org.br/jovemaprendiz2018.html
5.PROCESSO SELETIVO:
O candidato deverá seguir atentamente todas as orientações para a realização das etapas
do processo seletivo, pois o não cumprimento das mesmas poderá causar sua eliminação.
O processo seletivo será constituído das seguintes etapas eliminatórias:
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Etapa 1: Avaliação por escrito
A prova escrita de caráter eliminatório e classificatório será composta por 30 questões de
múltipla escolha, com valor de 1 (um) ponto cada, abordando as seguintes disciplinas:
• Língua Portuguesa (15 questões): conteúdo de ensino fundamental e ensino médio;
• Matemática (15 questões): conteúdo de ensino fundamental e ensino médio.
Etapa 2: Instruções para a Prova
A divulgação das listas dos candidatos inscritos, dia e local da prova será feita no site
www.fjc.org.br. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar, pelo site da
instituição, as publicações de todos os atos referente a este processo.
• Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada para a Prova escrita. O não
comparecimento, por qualquer que seja a alegação, acarretará a eliminação automática do
candidato;
• O candidato deverá chegar à prova portando o seguinte documento: RG ou outro
documento oficial de identidade com foto (original);
• Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento oficial de identificação,
por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que comprove o
registro do fato em órgão policial, sendo o candidato submetido a identificação especial;
• O candidato deverá utilizar caneta esferográfica azul ou preta;
• O candidato deverá chegar com antecedência mínima de 30 minutos antes do início de
abertura dos portões;
• O candidato não deverá trajar bermuda, camiseta sem manga e chinelo no dia da avaliação
escrita;
• Não será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico, a exemplo de
calculadora, agenda eletrônica, celular, além de livros ou impressos;
• As provas terão a duração máxima de 03 horas;
• Os cadernos das provas deverão ser devolvidos no término da avaliação, com a memória
dos cálculos para validação das respostas;
• A ida dos participantes aos sanitários será acompanhada por um dos fiscais.
Etapa 3: Critérios de classificação
• As provas serão corrigidas separadamente por disciplina. A nota da prova corresponderá
ao somatório das notas obtidas nas duas disciplinas;
• A classificação dos candidatos será baseada na nota total obtida na prova. O índice mínimo
de aproveitamento será de 60%;
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• Caso haja necessidade, a Fundação José Carvalho poderá convocar mais candidatos para a
segunda etapa, obedecendo aos critérios de classificação.
Critérios de desempate para jovens da comunidade:
Ocorrendo situações de empate, a Fundação José Carvalho adotará a seguinte ordem de
prioridade:
1. Melhor desempenho na prova de língua portuguesa;
2. Melhor desempenho na prova de matemática;
3. Persistindo a situação de empate, todos os candidatos empatados na condição limite de
classificação serão considerados classificados.
Critérios de desempate para filhos de funcionários:
•
•
•
•
•

Colaborador com menor faixa salarial;
Histórico profissional;
Tempo de serviço;
Quantidade de dependentes;
Idade.

Não será concedida revisão da classificação divulgada.
A lista de convocação para a próxima fase, dos aprovados na avaliação escrita, será
divulgada no site www.fjc.org.br.
Etapa 4: Entrevista e dinâmica de grupo
Os candidatos aprovados nas provas serão submetidos a uma entrevista e dinâmica de grupo.
A data, local e horário serão divulgados posteriormente.
Etapa 5: Exame Médico
Os candidatos serão submetidos a exame médico admissional. A data, local e horário serão
divulgados posteriormente.
6. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
Considera-se apto para o processo seletivo o jovem que participar em todas as etapas
eliminatória/classificatórias.
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Os aprovados serão convocados para entregar os documentos relacionados abaixo (original e
cópia) e assinar contrato de aprendizagem com a Fundação José Carvalho, de acordo com a
legislação em vigor, no setor de Recursos Humanos/Departamento de Pessoal em data,
horário e local especificados na convocação.
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