
 
 

Edital 004.17- Concurso-Administrativo – Cargo Auxiliar de Recursos Humanos 

Respostas aos Recursos interpostos 

1. Glauco Benjamim de Souza Fernandes. 

Indeferido. 

Santo André, 10 de março de 2017. 

Ao  

Setor de Concursos 

Ref.: Recurso do candidato Glauco Benjamim de Souza Fernandes 

 

1. As matérias objeto das provas objetiva e prática estavam previstas no 

edital, conforme segue: 

https://www.fsa.br/images/editais/2017/004.2017/Edital_004_2017_administrati

vo.pdf 

As funcionalidades do sistema de ERP da TOTVS linha RM (automação de 

ponto e gestão de folha de pagamento) são acessíveis a todos os cidadãos, 

que podem estudar o programa e se capacitar para tanto. Vide 

store.totvs.com/treinamentos/e-learning/rm/e-learning-rm-folha-de-pagamento-

v-11-80. Ainda assim existem vídeos diversos produzidos por consultorias que 

explicam o processo e são disponibilizados gratuitamente na internet. O 

sistema de ERP da TOTVS linha RM (automação de ponto e gestão de folha 

de pagamento) não é de exclusividade da Fundação Santo André. Vide 

www.totvs.com/clientes-e-cases. 

Rejeito. 

2. As provas objetiva e prática foram aplicadas por funcionários da 

Instituição, sendo que nenhum deles possui vínculo pessoal com os 

candidatos aprovados.  

Rejeito. 

Desse modo, tendo em vista o acima exposto e a inexistência de nulidade no 

processo seletivo público para o cargo de Auxiliar de Recursos Humanos, a 

Fundação Santo rejeita o recurso apresentado por Glauco Benjamim de Souza 

Fernandes. 
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2. Alethea Garcia  

Indeferido 

Santo André, 10 de março de 2017. 

Ao  

Setor de Concursos 

Ref.: Recurso do candidato Alethea Garcia 

 

1. As matérias objeto das provas objetiva e prática estavam previstas no 

edital, conforme segue: 

 

https://www.fsa.br/images/editais/2017/004.2017/Edital_004_2017_administrati

vo.pdf 

As funcionalidades do sistema de ERP da TOTVS linha RM (automação de 

ponto e gestão de folha de pagamento) são acessíveis a todos os cidadãos, 

que podem estudar o programa e se capacitar para tanto. Vide 

store.totvs.com/treinamentos/e-learning/rm/e-learning-rm-folha-de-pagamento-

v-11-80. Ainda assim existem vídeos diversos produzidos por consultorias que 

explicam o processo e são disponibilizados gratuitamente na internet. O 

sistema de ERP da TOTVS linha RM (automação de ponto e gestão de folha 

de pagamento) não é de exclusividade da Fundação Santo André. Vide 

www.totvs.com/clientes-e-cases. Logo, nenhum candidato possui informação 

privilegiada. 

Rejeito. 

2. O procedimento que deve ser adotado no sistema de ERP da TOTVS 

linha RM: automação de ponto e gestão folha de pagamento é uniforme 

independentemente da versão do software.   

Rejeito. 

3. A candidata poderá ter vista das suas provas.  

Desse modo, tendo em vista o acima exposto e a inexistência de nulidade no 

processo seletivo público para o cargo de Auxiliar de Recursos Humanos, a 

Fundação Santo rejeita o recurso apresentado por Alethea Garcia. 
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