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Seção de Alvará irá 
passar para Sedecon

A Prefeitura de Bauru 
informa que, nesta se-
gunda e terça, não ha-

verá atendimento ao público 
na Seção de Alvará e Licen-
ça, serviço que, até então, 
era realizado pela Secretaria 
de Planejamento (Seplan), 
na avenida Nuno de Assis. 

A seção passará a ser ad-
ministrada pela Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico (Sedecon) e, por 
isso, será necessária essa 
fase de transição.

Os serviços serão reto-

mados na quarta-feira (25), 
na sede da Sedecon, locali-
zada na rua Virgílio Malta, 
17-6, das 8h às 17h.

SUSPENSO
Por conta da transição 
entre as secretarias, 

seção não terá 
atendimento ao público 

hoje e amanhã

Câmara abre nesta 2.ª 
inscrição a estagiários

A Câmara Municipal de 
abriu processo seletivo 
para 16 vagas de es-

tágio com início para 2018. 
As inscrições, que começam 
hoje, são gratuitas e poderão 
ser efetuadas até 1 de novem-
bro, das 9h às 11h e das 14h 
às 17h, na Sala do Cidadão da 
Câmara, que fica na Praça D. 
Pedro II, 1-50, Centro.

Quatro vagas são destina-
das a alunos do Ensino Médio, 
que devem estar matriculados 
no primeiro ano do curso re-
gular na data de inscrição.

As demais serão ocupa-
das por estudantes do Ensi-
no Superior: três do curso 
de administração de empre-
sas; cinco de jornalismo; 
duas para a área de desen-
volvimento de sistemas; e 
duas para a área de suporte 
e infraestrutura.

Todos os detalhes, como 
remuneração, requisitos e a 
data da prova, estão no link: 
https://www.bauru.sp.leg.br/
transparencia/concursos-pu-
blicos/proximos/estagiarios-
nivel-medio-e-superior-2017.

Dada a largada para os vestibulares
Em meio a um universo infinito de informações, instituições de ensino buscam estudantes com capacidade crítica e consistência nas argumentações 

Vestibulandos colocaram a “cuca” 
para trabalhar neste final de 
semana; na foto, vestibular da FIB
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A evolução da tecno-
logia e consequente 
mudança nos padrões 

de comunicação e acesso à 
informação moldaram uma 
geração que, agora, está às 
portas das universidades. A 
temporada de vestibulares 
em Bauru foi aberta e o que 
as instituições buscam são 
alunos com capacidade ar-
gumentativa, mas dentro de 
padrões cognitivos de maior 
consistência, em meio a um 
universo infinito de questões 
que os impactam quase em 
tempo real, todos os dias.

“Eles precisam estar 
atentos aos temas nacionais 
e internacionais, inclusive 
para a elaboração da reda-
ção. E até para fazer as 25 
questões de múltipla escolha 
é preciso saber interpretar 
os enunciados”, sustenta o 
diretor do câmpus da Uni-
versidade Paulista (Unip) de 
Bauru, Aziz Kalaf Filho.

A prova para concorrer a 
bolsas de até 100% foi reali-
zada neste sábado e volta a 
ocorrer no dia 29, a partir das 
10h. Kalaf Filho destaca que 
provas presenciais também 
serão realizadas às quartas-
feiras, das 19h às 21h, aos sá-
bados, das 14h às 16h, e aos 
domingos, das 9h às 11h.

De segunda à sexta-feira, 
ocorrem as provas agenda-
das, das 8h às 22h. Promoções 
com redução de valores em 
até 25% também serão garan-
tidas, dependendo das notas 
obtidas pelos alunos.

Centenas de estudantes 
também participaram do pro-
cesso seletivo realizado pelas 
Faculdades Integradas de Bau-
ru (FIB) na tarde de sábado. 
Segundo a coordenadora do 
vestibular, Angélica Santini, a 
instituição oferece 21 cursos e, 
para terem condições de acom-
panhar a graduação, os can-
didatos precisam demonstrar 
habilidades que vão além da 
correção ortográfica ou da ca-
pacidade de decorar fórmulas.

“O aluno precisa ser crí-
tico, estar antenado com o 
mundo e saber interpretar, 
filtrar dados em meio à tan-
tas informações”, comenta, 
salientando que, a partir de 
hoje, começam as inscrições 
para as provas agendadas, 
que ocorrem todas terças, 
quintas e sábados. Há, ainda, 
a possibilidade de financia-
mento desburocratizado das 
mensalidades em até 50%, 
de acordo com o perfil so-
cioeconômico do aluno, com 

pagamento do débito após a 
conclusão do curso.

‘PRA VALER’
Um dos vestibulandos, 

Matheus Souza completou 17 
anos no mesmo dia em que fez 
a prova para o curso de farmá-
cia na FIB e se prepara para 
encarar mais dois processos 
seletivos até o final do ano. 
“Vou tentar também ciências 
biológicas, com que também 
me identifico bastante. Acre-
dito que em alguma delas eu 
vou conseguir entrar, apesar 
de ter um pouco de dificulda-
de com a redação”, conta.

Assim como ele, Any Ca-
roline da Silva, 17 anos, pres-
tava vestibular “pra valer” 
pela primeira vez, na tarde de 
sábado. “Escolhi o curso de fi-
sioterapia porque quero traba-
lhar na área de esportes, mas 
ainda não tenho certeza se vou 
começar os estudos em 2018 
ou 2019. Terminando o Ensi-
no Médio, talvez tire um ano 
para descansar”, revela.

Já a Instituição Toledo 
de Ensino (ITE) realizou seu 
processo seletivo na manhã 
de ontem, com prova com-
posta por uma redação e 40 
questões de múltipla escolha e 
opção de acesso também pelo 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). Nova prova 
será realizada em 3 de dezem-
bro e, no dia 11 do mesmo 
mês, têm início as inscrições 
para as provas agendadas.

“Temos recebido alunos 
preparados para debater o 
cenário político e econômi-
co, além de outras questões 
que afligem a sociedade. Eles 
têm espirito crítico apurado e 
ânsia pela qualificação pro-
fissional”, acrescenta a reito-
ra do centro universitário da 
ITE, Cláudia Mansani Queda 
de Toledo, salientando que a 
instituição registrou aumento 
no volume de inscrições em 
relação ao ano passado.

Candidato em engenharia 
civil, Thiago Zavaloni, 17 
anos, escolheu o curso em 
razão da mãe, que está se 
formando na área. Apesar de 
já ter feito diversos simula-
dos e provas como treineiro 
anteriormente, ele conta que 
sentiu o peso da responsabi-
lidade desta vez.

“Agora, é a definição do 
rumo da minha vida. Não dá 
para ter certeza se a gente foi 
bem ou não. Fico com receio 
por causa da redação, que te-
nho mais dificuldade, mas es-
pero que dê tudo certo”, com-
pleta ele, que fará mais quatro 
provas até o final do ano.

TISA MORAES

Any Caroline da Silva, 17 anos, 
prestou vestibular “pra valer” pela 

primeira vez, na tarde de sábado

Matheus Souza completou 17 
anos no mesmo dia em que 
fez a prova para o curso de 
farmácia na FIB

Thiago 
Zavaloni, 17 

anos, prestou 
vestibular para 

engenharia 
civil: “Espero 
que dê tudo 

certo”

A Universidade do Sagrado Coração (USC) realiza sua prova unificada no 
dia 28 de outubro, às 14h e as inscrições seguem abertas até o dia 25. Haven-

do vagas remanescentes, serão iniciadas as provas agendadas. 
Já a Universidade Estadual Paulista (Unesp) - que reserva 50% das vagas em cada 
curso para estudantes oriundos da rede pública ou da Educação de Jovens e Adul-
tos – realiza a primeira fase do processo seletivo em 15 de novembro. A segunda 
fase ocorre nos dias 17 e 18 de dezembro.
Pela Fuvest, a primeira fase do vestibular que seleciona estudantes para a maior parte 
das vagas da Universidade de São Paulo (USP) será em 26 de novembro. A segunda 
fase ocorre de 7 a 9 de janeiro de 2018. As inscrições seguem até 11 de setembro. 

Calendário

Matheus Souza completou 17 anos no mesmo 
dia em que fez a prova para o curso de farmácia


