
   

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 006/2017 – GRADUAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO PARA AS DISCIPLINAS: 

 Política Externa Brasileira - quinta-feira, das 21h20 às 23h e sexta-

feira, das 21h20 às 23h. 

 Problemas da Guerra e da Paz - quarta-feira, das 21h20 às 23h. 

 

A Presidência da Fundação Santo André expede este edital para 

retificar, no tocante ao Edital 006/17 – Graduação, o que segue:  

 

Onde se lê: 

8.22. O resultado da prova dissertativa será publicado no portal eletrônico da 

FSA (www.fsa.br) e afixado no Departamento de Recursos Humanos no dia 6 

de abril de 2017, a partir das 16h. 

Leia-se: 

8.22. O resultado da prova dissertativa será publicado no portal eletrônico da 

FSA (www.fsa.br) e afixado no Departamento de Recursos Humanos no dia 7 

de abril de 2017, a partir das 17h. 

 

Onde se lê: 

8.24. A reposta da interposição dos recursos e o resultado final da prova 

dissertativa serão publicados no dia 10 de abril de 2017, a partir das 16h 

Leia-se: 

8.24. A reposta da interposição dos recursos e o resultado final da prova 

dissertativa serão publicados no dia 11 de abril de 2017, a partir das 16h 

 

Onde se lê: 

9.2. O horário da Prova Didática será publicado no dia 10 de abril de 2017, a 

partir das 16h, no portal eletrônico da FSA ( www.fsa.br ) e afixado no 

Departamento de Recursos Humanos. 

Leia-se: 

9.2. O horário da Prova Didática será publicado no dia 11 de abril de 2017, a 

partir das 16h, no portal eletrônico da FSA ( www.fsa.br ) e afixado no 

Departamento de Recursos Humanos. 

 



   

Onde se lê: 

9.8. A prova didática será realizada no dia 11 de abril de 2017. 

Leia-se: 

9.8. A prova didática será realizada no dia 12 de abril de 2017. 

 

Onde se lê: 

12.2. Se persistir o empate, será feito sorteio público entre os candidatos 

empatados, no dia 12 de abril de 2017, às 14h, no Departamento de Recursos 

Humanos da Fundação Santo André. 

Leia-se: 

12.2. Se persistir o empate, será feito sorteio público entre os candidatos 

empatados, no dia 18 de abril de 2017, às 14h, no Departamento de Recursos 

Humanos da Fundação Santo André. 

 

Onde se lê: 

13.1. A lista dos classificados no presente Concurso Público será publicada no 

dia 12 de abril de 2017, a partir das 16h, no portal eletrônico da Fundação 

Santo André (www.fsa.br) e por meio de lista afixada no Departamento de 

Recursos Humanos. 

Leia-se: 

13.1. A lista dos classificados no presente Concurso Público será publicada no 

dia 18 de abril de 2017, a partir das 16h, no portal eletrônico da Fundação 

Santo André (www.fsa.br) e por meio de lista afixada no Departamento de 

Recursos  Humanos. 

 

Onde se lê: 

14.6. As respostas dos recursos contra os resultados da prova dissertativa e da 

classificação final Concurso Público serão publicadas no portal eletrônico da 

Fundação Santo André (www.fsa.br) e por meio de lista afixada no 

Departamento de Recursos Humanos, nos dias 10 de abril de 2017 e 18 de 

abril de 2017, respectivamente, a partir das 16h. 

Leia-se:  

14.6. As respostas dos recursos contra os resultados da prova dissertativa e da 

classificação final Concurso Público serão publicadas no portal eletrônico da 



   

Fundação Santo André (www.fsa.br) e por meio de lista afixada no 

Departamento de Recursos Humanos, nos dias 11 de abril de 2017 e 20 de 

abril de 2017, respectivamente, a partir das 16h. 

 

Onde se lê: 

16.3. O resultado final do processo será publicado no dia 18 de abril de 2017, 

a partir das 16h. 

Leia-se: 

16.3. O resultado final do processo será publicado no dia 20 de abril de 2017, 

a partir das 16h. 

 

 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, 7 de março de 2017. 

 

Profa. Dra. Leila Modanez 

Presidente da Fundação Santo André 

 

CRONOGRAMA ALTERADO 

(Somente para as disciplinas Política Externa e Problemas da Guerra e da Paz) 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Início das inscrições 20/3/2017 

Término das inscrições 31/3/2017 

Publicação da lista de inscritos 3/4/2017 

Data para prova dissertativa 4/4/2017 

Resultado da prova dissertativa 7/4/2017 

Prazo para interposição de recursos 10/4/2017 

Resposta de interposição de recursos 11/4/2017 

Prova didática 12/4/2017 

Publicação dos classificados 18/4/2017 

Prazo para interposição de recursos 19/4/2017 

Resposta de interposição de recursos 20/4/2017 

Publicação do resultado final do concurso 20/4/2017 

 


