Últimas Notícias – Site FAPESF

Curso Tecnólogo de Gestão de Recursos Humanos
A FAPESF, ao decidir pela oferta de Cursos Superiores de
Tecnologia, partiu de uma cuidadosa análise tanto da atual configuração
socioeconômica brasileira, especialmente quando contextualizada pelo
panorama socioeconômico global, quanto das particularidades do Estado e da
região em que está inserida.
O Curso Tecnológico em Gestão de Recursos Humanos está
adequado ao mercado de trabalho local e regional que tem perfil empreendedor
e vasto campo de trabalho para o profissional que a Faculdade Pestalozzi de
Franca irá formar. As condições sociais, políticas e demográficas apresentadas
também são indicadores positivos para a oferta do curso.
A área de Recursos Humanos é considerada como uma das
áreas funcionais das empresas, separada de finanças e operações, mas
importante para a administração moderna. É encontrada em todos os tipos de
organizações, independente de seu porte ou ramo. Ela lida diretamente com
todas as atividades de gestão de pessoas e suas várias interfaces nas
organizações.
Como Franca e Região concentram atividades comerciais,
industriais e de serviços, necessitam de mão de obra qualificada para o
desempenho das funções gerenciais na gestão de pessoas. Constata-se
assim, que há uma alta demanda e carência de profissionais especializados e
atualizados nesta área, o que aumenta a possibilidade de nossos alunos
ingressarem no mercado de trabalho, pois o perfil do curso leva em conta a
formação generalista, humanista, crítica e reflexiva do profissional de acordo
com o Catálogo Nacional de Curso para o Ensino Tecnológico em Gestão de
Recursos Humanos.
A Faculdade Pestalozzi de Franca possui uma política de
expansão, principalmente por meio dos cursos da área e tecnologia, coerente
com o atual estágio de desenvolvimento e perspectivas de desenvolvimento do
município de Franca e região.
Afinal, é premente na Instituição a preocupação de ministrar e
desenvolver os conhecimentos e práticas necessárias para que seus egressos
tenham condições de atuar com competência nas empresas que escolheram
em igualdade de condições com concorrentes da região.
Processo Seletivo FAPESF 2017
As inscrições para o Processo Seletivo de 2017 serão realizadas
a partir do dia 01 de setembro de 2016 até o dia 16 de novembro de 2016
através do site (www.fapesf.com.br), ou na Secretaria da FAPESF – Faculdade
Pestalozzi de Franca, localizada na Rua José Marques Garcia, 197, Bairro
Cidade Nova.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), que
deverá ser recolhida através de rede bancária até o dia 17/11/2016. O
candidato que não realizar o pagamento da taxa de inscrição terá sua inscrição
cancelada.
O Processo Seletivo será realizado, por meio de prova escrita,
que ocorrerá no dia 20 de novembro de 2016, das 9h às 12h30. A prova será
composta de redação com temas atuais e 30 questões objetivas, abrangendo
as disciplinas de Literatura Brasileira, Língua Portuguesa e Gramática, Língua
Estrangeira (Inglês), Matemática e Conhecimentos Gerais.
Os candidatos deverão comparecer com 30 (trinta) minutos de
antecedência, segundo o horário de Brasília. Para o ingresso nas salas de
provas, o candidato deverá apresentar o documento original da cédula de
identidade ou CNH e o comprovante de inscrição.
Não será permitido, em hipótese alguma, o acesso ao recinto das
salas após as 9h, horário de Brasília, quando as mesmas serão fechadas.
Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que não
comparecer para realizar a prova ou obter ZERO na Redação.
Para maiores informações ler o Edita n° 1 e o Manual do
Candidato, que se encontram no link abaixo.

Processo Seletivo 2017 – Conteúdo e dicas de estudo
A prova do Vestibular FAPESF 2017 está composta por 30
questões objetivas e uma redação.
Segue abaixo o conteúdo que será contemplado nas questões do
vestibular por área de ensino.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA:
Redação: Tema dissertativo
Gramática: crase, concordância (nominal e verbal), uso e colocação
pronominal, pontuação, regência (nominal e verbal), ortografia, acentuação
gráfica, uso dos tempos verbais, semântica e interpretação de textos.

LITERATURA BRASILEIRA:
Texto literário; Funções da linguagem; Gêneros literários; Processo literário
brasileiro; Romantismo no Brasil; Realismo no Brasil; Modernismo no Brasil.
Lista de livros:

1234-

Memórias Póstumas de Brás Cubas: Machado de Assis
Vidas Secas: Graciliano Ramos
O Cortiço: Aluísio Azevedo
Poemas de Vinícius de Moraes: Soneto de Fidelidade. Soneto do Amor
Total, O Operário em Construção.

PROVA DE LÍNGUA INGLESA:
Verb to be; Verb there to be; Simple Present; Present / Past continuons; Simple
past (Regular / Irregular Verbs); Going to / Will future; Present / Past Perfect;
Modal Verbs (can/could/may/might/will/should/ought to); Comparisons;
Conditionals I, II e III; Passive voice; Personal Pronouns / Possessive /
Objective pronouns; Possessive adjectives; Reflexive pronouns; Articles; Plural
of nouns (countable / uncontable); Many / Much; Numbers (ordinal / cardinal);
Prepositions;
PROVA DE MATEMÁTICA:
Teoria dos conjuntos: Relações de pertinência e inclusão; operações de
reunião, interseção e diferença. Números: Números naturais e operações
fundamentais; divisibilidade, fatoração, MDC e MMC. Frações e números
racionais; números relativos, representação dos números por pontos da reta,
noção intuitiva de números reais. Razões e proporções, porcentagens, regras
de três simples e compostas. Unidades de medidas. Geometria plana: Entes
geométricos primitivos: ângulos, triângulos e quadriláteros. Perímetros de
figuras planas. Semelhança de triângulos; construções fundamentais; lugares
geométricos – mediatriz, bissetriz, par de paralelas, circunferência, arco capaz,
elipse, hipérbole e parábola; homotetia. Divisão de segmentos; divisão de
ângulos; polígonos regulares – triângulos e quadriláteros; cálculo de áreas de
figuras planas. Noções de estatística: Distribuição de frequências. Conceitos
de média aritmética e média geométrica, moda, mediana, variância e desviopadrão. Interpretação de gráficos. Noções de probabilidade: Probabilidade de
um evento. Interseção e reunião de eventos. Probabilidade condicional.
CONHECIMENTOS GERAIS (HISTÓRIA E GEOGRAFIA)
HISTÓRIA
Antiguidade clássica. A formação das cidades-estado e suas contradições.
Grécia e Roma: As raízes culturais do mundo ocidental (a helenização).
Feudalismo e suas características. Transição do feudalismo para capitalismo:
Formação dos Estados Nacionais, Renascimento, reforma religiosa,
absolutismo, expansão comercial e marítima, mercantilismo e sistema colonial.
Consolidação do capitalismo: iluminismo, revoluções burguesas, revolução
industrial, movimento operário e socialismo, crise do sistema colonial no Brasil,
sociedades hispano-americanas no séc. XIX, Brasil Imperial e sua

desagregação, apogeu e crise da República Velha no Brasil, ascensão dos
Estados Unidos, crise das sociedades capitalistas, Era Vargas, imperialismo
europeu e neocolonialismo. Choques de imperialismos: I Guerra Mundial e II
Guerra Mundial. O mundo contemporâneo: guerra fria, descolonização da
África e da Ásia, o bloco socialista e sua desagregação. América Latina:
populismo, militarismo, autoritarismo e os conflitos do século XX. Brasil pós-45:
populismo e governos militares. A nova República e suas características
econômicas, políticas e socioculturais.
GEOGRAFIA
Noções gerais de cartografia. Constituição da estrutura geológica da superfície
terrestre e formas de relevo. A dinâmica do clima e sua classificação. Grandes
domínios naturais e seus usos. A agricultura, a pecuária e a organização do
espaço no Brasil e no mundo. A formação da sociedade urbano-industrial e as
diferenças regionais. Dinâmica de populações: políticas demográficas
contemporâneas, pirâmides etárias, migrações internacionais, racismo e
conflitos étnicos, a questão racial no Brasil. Modo de produção capitalista.
Modo de produção socialista. Geografia Política. Processo de ocupação e
organização do espaço brasileiro, diferenças regionais e formas de
regionalização.
Para maiores informações consultar o Manual do Candidato.

