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PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR 2019 
EDITAL 

A Diretora das Faculdades Integradas de Jaú - FIJ, mantidas pela Fundação 
Educacional “Dr. Raul Bauab” - Jahu, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Regimento Interno, resolve que: 
 

1. O Processo Seletivo 2019, ora denominado VESTIBULAR 2019, reger-se-á pelo 
disposto no presente edital, nos termos da legislação vigente. 
 

2. Procedimentos para inscrição 
O candidato poderá escolher uma dentre as duas opções de inscrição para o Vestibular 
2019 e, ao se inscrever, reconhece e aceita todas as condições previstas neste edital, 
bem como as estabelecidas no Regimento Interno das Faculdades Integradas de Jaú.   
A)  Na Fundação – Secretaria das Faculdades 

Endereço: Av. João Ferraz Neto, 200 - Jaú - SP  
Período: de 27/08/2018 até 19/10/2018 
Horário: de 2ª a 6ª Feira, das 13h às 17h e das 18h15 às 22h 

B)   Pela Internet – www.fundacaojau.edu.br 
Período: de 27/08/2018 até 19/10/2018 
Para se inscrever, o candidato deverá seguir as etapas indicadas no site: 

 Preencher a ficha de inscrição. 
 Responder ao questionário da ficha de inscrição.  
 Após a confirmação da inscrição, o candidato deverá imprimir seu comprovante 

em nosso site, no botão “Acompanhe sua Inscrição”. 
Qualquer dúvida, ou problema, ligar para (14) 2104-3400. 
 

3. Do Atendimento Especial 
O candidato portador de necessidades especiais deve indicar no campo específico da 
ficha de inscrição qual a sua necessidade e, caso demande algum auxílio especial, 
expressamente mencioná-lo para cumprimento das exigências do referido edital. 
O candidato deverá encaminhar para a Secretaria das Faculdades Integradas de Jaú, 
localizada na Rua Tenente Navarro, n. º 642, Centro, Jaú/SP, CEP: 17.207-310, antes 
do encerramento do período de inscrições para o processo seletivo, os seguintes 
documentos:  
- Requerimento de Prova Especial e/ou Apoio Específico devidamente preenchido, 
(disponível no site www.fundacaojau.edu.br); 
- Laudo médico (cópia autenticada), emitido nos últimos 90 (noventa) dias, atestando 
a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), inclusive para 
assegurar previsão de adaptação da sua prova, informando também o seu documento 
de identidade, bem como constando a assinatura do médico responsável pela emissão 
do laudo e o carimbo indicando o número do CRM e a especialidade médica. 
O candidato que, dentro do período das inscrições, não atender às determinações acima 
não poderá exigir apoio específico, dilação de tempo ou recursos de acessibilidade, tais 
como: recurso metodológico, instrumental, digital ou tecnológico, seja qual for o 
motivo alegado, bem como não terá as condições especiais atendidas. 
O candidato deve conferir o deferimento ou indeferimento de sua solicitação pelo 
Portal do Candidato. 

 

4. Taxa de inscrição: R$ 40,00   
 

5. Data, horário, local de realização e duração da prova 
Data: 21 de outubro de 2018 
Horário: das 13h30 às 17h30 
Local: Fundação Educacional “Dr. Raul Bauab” – Jahu 
Portão da Avenida João Ferraz Neto, 200 - Jaú. 
Duração: A prova terá duração de 4 horas 
Obs. 1: Não serão admitidos retardatários. O inscrito deverá chegar ao local da prova 
com, no mínimo, uma hora de antecedência (às 12h30min), portando Documento 
de Identificação com foto e comprovante de pagamento da taxa de inscrição.  
Obs. 2: Não será concedida a revisão ou vista da prova. 
 

6. Cursos e Vagas oferecidas* 

Curso Período Duração Vagas 
Administração Noturno 08 semestres 100 vagas 
Biomedicina Matutino 08 semestres 50 vagas 
Biomedicina Noturno 08 semestres 50 vagas 
Ciências Contábeis Noturno 08 semestres 70 vagas 
Direito Matutino 10 semestres 50 vagas 
Direito Noturno 10 semestres 150 vagas 
Educação Física - Bacharelado Noturno 08 semestres 70 vagas 
Educação Física - Licenciatura Noturno 08 semestres 60 vagas 
Enfermagem Noturno 10 semestres 70 vagas 
Farmácia Matutino 08 semestres 50 vagas 
Farmácia Noturno 08 semestres 50 vagas 
Jornalismo Noturno 08 semestres 60 vagas 
Letras Noturno 08 semestres 60 vagas 
Pedagogia Noturno 08 semestres 100 vagas 
Psicologia Matutino 10 semestres 50 vagas 
Psicologia Noturno 10 semestres 90 vagas 
Publicidade e Propaganda Noturno 08 semestres 60 vagas 

* Não será oferecida turma cujo número de candidatos inscritos, aprovados e 
matriculados, seja inferior a 35 (trinta e cinco). Neste caso, o valor da taxa de inscrição 
será restituído ao candidato, devendo o mesmo solicitar a devolução junto à tesouraria da 
instituição, em requerimento próprio, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da 
informação da não abertura de turma. 
 

7. Da prova 

 A prova será constituída por 2 partes: a primeira, de conhecimentos gerais, com 
matérias do Ensino Médio (Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Inglesa, 
Geografia, História, Física, Química, Biologia e Matemática), composta por 50 
(cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, e a segunda, por uma redação. 

 A prova de conhecimentos gerais equivale a 50 pontos (1 ponto cada questão) e a 
redação equivale a outros 50 pontos, totalizando 100 pontos. Será desclassificado o 
candidato que não obtiver o mínimo de 10 pontos na redação.  
 Fica proibido, durante a prova, o uso de qualquer tipo de material de consulta, 
calculadoras, equipamentos eletrônicos ou celulares. 
 O candidato deverá permanecer por, no mínimo, 1 hora com a prova. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões desde que permaneça por, pelo 
menos, duas horas e meia na sala. 
 

8. Da classificação 
A classificação será processada pela ordem decrescente da soma dos pontos obtidos, 
levando em conta a opção prévia de curso feita pelo candidato no ato de inscrição.  
Ocorrendo empate na classificação, será admitido o candidato que obtiver o maior 
número de pontos na redação. Perdurando o empate, terá preferência o candidato mais 
velho. 
A divulgação da relação dos candidatos aprovados será feita no dia 24/10/2018, a partir 
das 15h, nos quadros de avisos da Fundação, e na Internet, pelo site: 
www.fundacaojau.edu.br 
 

9. Da matrícula - Primeira Chamada 
Os candidatos aprovados na primeira opção do curso deverão efetuar a matrícula nos 
seguintes dias, horários e local: 
Dias: de 25 de outubro a 16 de novembro de 2018. 
Horário: das 14h às 17h e das 18h às 22h00 
Endereço: Rua Tenente Navarro, 642 - Jaú - SP 

 

10. Vagas remanescentes - Segunda Chamada 
Havendo vagas remanescentes, os candidatos excedentes deverão comparecer à 
Fundação Educacional “Dr. Raul Bauab”, de 19 a 26 de novembro de 2018, munidos 
de toda a documentação exigida para matrícula.  
 
11. Matrícula 
Os classificados deverão apresentar, para efetivação da matrícula: 

        - 01 foto 3X4 recente; 
- 02 cópias, acompanhadas dos originais, dos seguintes documentos: 

- Cédula de identidade (RG); 
- CPF; 
- Certidão de Nascimento ou Casamento; 
- Histórico Escolar, com Certificado de conclusão do Ensino Médio (a 

matrícula se efetivará quando o documento for entregue); 
- Comprovante de residência; 

        - Pagamento da matrícula. 
Obs. 1: A matrícula só se efetivará com o seu respectivo pagamento (valor 
referente à mensalidade de Janeiro). 
Obs. 2: O valor pago na taxa de inscrição do vestibular será descontado do 
valor total da matrícula. 
 

12. Programa das Provas 
O Programa das Provas será veiculado na Internet, no endereço 
www.fundacaojau.edu.br 
13. Situações não previstas serão solucionadas pela comissão organizadora do 
Vestibular 2019. Nos casos omissos serão aplicadas, no que couberem, as disposições 
do Regimento das Faculdades, em seus artigos referentes ao objeto deste edital, assim 
como a legislação vigente.  
 

14. Este edital entra em vigor na presente data e será publicado, conforme 
Regimento, na imprensa escrita, no site  www.fundacaojau.edu.br, e nos painéis da 
IES. 

 
Jaú, 24 de agosto de 2018. 

 
Profa. Ma. Nathalia Mariah Mazzeo Issa Vieira 

Diretora 
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