
 

 1 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 002/17 - ESTÁGIO 

SELEÇÃO PÚBLICA 
 
A Presidência da Fundação Santo André expede este edital para retificar, no tocante 
ao Edital 002/17 – Estágio, o que segue: 
 
 
Onde se lê: 
6.1.2. A prova objetiva constará de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, valendo 
1(um) ponto cada uma, com quatro alternativas por questão, das quais apenas 1(uma) 
estará correta. 
 
Leia-se: 
6.1.2. A prova dissertativa constará de 5 (cinco) questões, valendo 4 (quatro) pontos 
cada uma. 
 
 
Onde se lê: 
6.2. As provas serão aplicadas das 17h às 19h do dia 8/3/2017, tendo duração 
improrrogável de 2h (duas horas), já incluído o tempo para preenchimento da folha de 
respostas das questões objetivas. 
 
Leia-se: 
6.2. As provas serão aplicadas das 17h às 19h do dia 8/3/2017, tendo duração 
improrrogável de 2h (duas horas). 
 
 
Onde se lê: 
6.3 Os candidatos deverão comparecer no dia 8/3/2017, às 16h30, ou seja, 30(trinta) 
minutos antes do início da(s) prova(s), na sala 13, da Pós-Graduação, térreo do prédio 
Anexo I, localizado na Avenida Príncipe de Gales, nº 821, Príncipe de Gales, Santo 
André-SP, portando documento de identificação com foto e o comprovante de 
inscrição.  
 
Leia-se: 
6.3 Os candidatos deverão comparecer no dia 8/3/2017, às 16h30, ou seja, 30(trinta) 
minutos antes do início da(s) prova(s), na sala 9, da Pós-Graduação, térreo do prédio 
Anexo I, localizado na Avenida Príncipe de Gales, nº 821, Príncipe de Gales, Santo 
André-SP, portando documento de identificação com foto e o comprovante de 
inscrição.  
 
 
Onde se lê: 
6.3.2 O gabarito preliminar das questões objetivas será publicado no dia 9/3/2017, a 
partir das 16h no website http://www.fsa.br. 
 
Leia-se: 
6.3.2 A lista de classificados prelimiar será publicado no dia 9/3/2017, a partir das 16h 
no website http://www.fsa.br. 
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Onde se lê: 
6.4.1 Após o julgamento dos recursos e, se procedentes, serão publicados novos 
gabaritos no dia 13/3/2017, a partir das 16h, no website http://www.fsa.br, e a lista de 
classificados. 
 
Leia-se: 
6.4.1 Após o julgamento dos recursos e, se procedentes, será publicada nova lista de 
classificados no dia 13/3/2017, a partir das 16h, no website http://www.fsa.br. 
 
 

 
As demais disposições do referido Edital permanecem inalteradas. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

 
Santo André, 8 de março de 2017. 

 
 

Profa. Dra. Leila Modanez 
 

Presidente da Fundação Santo André 
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