
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
FUNDAÇÃO JOSÉ CARVALHO 2021

INFORMAÇÕES PARA SELEÇÃO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ FUNDAÇÃO JOSÉ CARVALHO 

É um programa de aprendizagem, em parceria com o SENAC, que visa oferecer aos jovens a
oportunidade da primeira experiência profissional, através de uma formação de qualidade
que envolve teoria e prática.

1.PERFIL DO CANDIDATO:

• Idade: entre 18 e 22 anos (até dezembro de 2021);
• 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. NÚMERO DE VAGAS
• 02 vagas para Andorinha/BA
• 08 vagas para Entre Rios/BA

3. CURSO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

4. INSCRIÇÕES

Entre os dias 26/07 a 30/07/2021.
Inscrições disponibilizadas no endereço www.fjc.org.br/jovem-aprendiz-2021.html

5. PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo será constituído das seguintes etapas eliminatórias:

• Provas;
• Dinâmica de Grupo;
• Entrevistas;
• Exames Médicos.

http://www.fjc.org.br/jovem-aprendiz-2021.html
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5.1. COMPOSIÇÃO DAS PROVAS

A prova escrita é de caráter eliminatório e classificatório e 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.

5.2 ACESSO DOS CANDIDATOS E REALIZAÇÃO DAS PROVAS

• Prova online www.fjc.org.br
• A prova será liberada na plataforma às 08:30;
• As provas serão aplicadas no dia 07/08/2021 com a duração máxima de 04:00h:

A divulgação das listas dos candidatos inscritos, dia e horário da prova será feita no site
www.fjc.org.br, na seção Novidades, no dia 02/08/2021. É de inteira responsabilidade do
candidato acompanhar, pelo site da instituição, as publicações de todos os atos referentes a
este processo.

5.3 CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

• Nesta primeira etapa serão classificados 3 candidatos por vaga existente no curso.
• As provas serão corrigidas separadamente, por disciplina. A nota da prova será a soma das

notas obtidas nas 2 disciplinas.
• A classificação dos candidatos será baseada na nota total obtida na prova. O índice mínimo

de aproveitamento será de 60%.
• Não será concedida revisão da classificação divulgada.

Caso haja necessidade, a Fundação José Carvalho poderá convocar mais candidatos para a
segunda etapa, obedecendo aos critérios de classificação.

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.

A lista de convocação para a próxima fase, dos aprovados na avaliação escrita, será divulgada
no site www.fjc.org.br, na seção Novidades.

http://www.fjc.org.br/
http://www.fjc.org.br/
http://www.fjc.org.br/
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6. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

Considera-se apto para o processo seletivo o jovem que participar em todas as etapas
eliminatórias/classificatórias.

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 em data, horário e local especificados na
convocação.

• Carteira de trabalho (1º e 2º páginas);
• CPF; 
• RG;
• Título de eleitor; 
• Carteira de reservista; 
• Comprovante de residência dos últimos 3 meses, incluindo o mês vigente. Caso  não seja 

no nome do candidato, deve ser anexado contrato de locação do imóvel ou comprovante 

de vínculo com o proprietário;
• Comprovante de escolaridade (documento autenticado): histórico escolar, certificado de

conclusão de curso ou diploma;
• Cartão do SUS 
• 04 fotos 3x4 coloridas.

OBSERVAÇÃO: A documentação e informações repassadas serão de total responsabilidade do

candidato. Havendo qualquer irregularidade nos documentos e informações, o candidato terá

sua inscrição/contratação, imediatamente, cancelada pela Fundação José Carvalho. A

autenticidade das informações fornecidas pelo candidato poderá ser verificada a qualquer

momento, por meio de entrevista ou solicitação de outros documentos.
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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.

• Carteira de trabalho (1º e 2º páginas);
• CPF; 
• RG;
• Título de eleitor; 
• Carteira de reservista; 
• Comprovante de residência dos últimos 3 meses, incluindo o mês vigente. Caso  não seja 

no nome do candidato, deve ser anexado contrato de locação do imóvel ou comprovante 

de vínculo com o proprietário;
• Comprovante de escolaridade (documento autenticado): histórico escolar, certificado de

conclusão de curso ou diploma;
• RG dos dependentes e cônjuge/companheiro(a) (para dependente I.R); 
• CPF dos dependentes e cônjuge/companheiro(a) (para dependente I.R); 
• Cartão do SUS (titular e dependentes); 
• Certidão de casamento ou declaração de união estável;
• Certidão de nascimento dos filhos (menores de 14 anos); 
• Caderneta de vacinação dos filhos (até 05 anos); 
• Frequência escolar dos filhos (a partir de 07 anos); 
• 04 fotos 3x4 coloridas.

Gerência Administrativa/Financeira
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Números Álgebra

Teoria dos conjuntos Equações de 1º e 2º graus

Operações com números reais Sistemas de equações lineares

Porcentagem Inequações

Potenciação e radiciação Razões e proporções

Juros Números proporcionais - regra de três

Relações e funções

Matrizes, determinantes e sistemas lineares

Polinômios

CONTEÚDO DE MATEMATICA

Leitura Recursos Coesivos na elaboração do Texto

Análise e Interpretação de Texto Concordância Nominal

Acentuação Gráfica Concordância Verbal

Morfossintaxe Regência Verbal

Parônimos e Homônimos Variedade Linguística

Figuras de Linguagem Derivação e Composição de Palavras

Uso da Vírgula Prefixos, Sufixos e Afixos

Colocação Pronominal Verbo

O Pronome demonstrativo em Função Dêitica e Endofórica Usar Corretamente a Preposição e suas Contrações

Acordo Ortográfico

CONTEÚDO DE PORTUGUÊS

ANEXO


