
   

 
RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 006/2017 – GRADUAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO 
 
 

A Presidência da Fundação Santo André expede este edital para retificar, no 
tocante ao Edital 006/17 – Graduação, o que segue:  
 
Onde se lê: 
2. DOS CARGOS, VAGAS, SALÁRIOS, HORÁRIOS, CARGA HORÁRIA SEMANAL E REQUISITOS MÍNIMOS 

2.1. As vagas, cargos, salários, horários, carga horária semanal requisitos mínimos seguem no quadro abaixo: 

Cargo 
Salário 

(R$) 
Caráter da 

contratação 
Disciplinas / 

Horários 
Requisitos 

Vagas para 
ampla 

concorrência 
/ nº de 

horas/aula 

Vagas 
para 

pessoas 
com 

deficiência 

Total 
de 

vagas 

Professor 
Nível 

Superior 
para 

Graduação 

53,97 
h/a 

Prazo 
Indeterminado 

Instalações 
Prediais II – 
Elétrica e 

Complementares 
 

2h/a 
 

Sábado, das  
8h20 às 10h 

 

Graduação em Arquitetura 
e Urbanismo. Título obtido 

em cursos de pós-
graduação Lato Sensu na 

área da disciplina , 
autorizado pelo órgão 

competente ou 
comprovante de conclusão 

de, no mínimo, 50% dos 
créditos de programa de 
Mestrado recomendado 

pela CAPES ou 
preferencialmente com 

Mestrado ou Doutorado na 
área da disciplina 

pretendida. 

1+CR  * 1 

Professor 
Nível 

Superior 
para 

Graduação 

53,97 
h/a 

Prazo 
Indeterminado 

Instalações 
Prediais II – 
Elétrica e 

Complementares 
 

2h/a 
 

segunda-feira, 
das  

21h20 às 23h 
 

Graduação em Arquitetura 
e Urbanismo. Título obtido 

em cursos de pós-
graduação Lato Sensu na 

área da disciplina , 
autorizado pelo órgão 

competente ou 
comprovante de conclusão 

de, no mínimo, 50% dos 
créditos de programa de 
Mestrado recomendado 

pela CAPES ou 
preferencialmente com 

Mestrado ou Doutorado na 
área da disciplina 

pretendida. 

1+CR * 1 

Professor 
Nível 

Superior 
para 

Graduação 

53,97 
h/a 

Prazo 
Indeterminado 

Política Externa 
Brasileira 

 
4h/a 

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

 
 

Graduação em Relações 
Internacionais. Título obtido 

em cursos de pós-
graduação Lato Sensu na 

área da disciplina, 
autorizado pelo órgão 

competente ou 
comprovante de conclusão 

de, no mínimo, 50% dos 
créditos de programa de 
Mestrado recomendado 

pela CAPES ou 
preferencialmente com 

Mestrado ou Doutorado na 
área da disciplina 

pretendida. 

1+CR * 1 



   

* Para esse cargo, não há reserva de vaga para candidato com deficiência para provimento imediato, em virtude 
do quantitativo oferecido, sendo mantido o cadastro de reserva. 

 
Leia-se: 
2. DOS CARGOS, VAGAS, SALÁRIOS, HORÁRIOS, CARGA HORÁRIA SEMANAL E REQUISITOS MÍNIMOS 

2.1. As vagas, cargos, salários, horários, carga horária semanal requisitos mínimos seguem no quadro abaixo: 

Professor 
Nível 

Superior 
para 

Graduação 

53,97 
h/a 

Prazo 
Indeterminado 

Problemas da 
Guerra e da Paz 

 
2h/a 

 
2h/a  

quarta -feira, das  
21h20 às 23h 

 
 

Graduação em Relações 
Internacionais. Título obtido 

em cursos de pós-
graduação Lato Sensu na 

área da disciplina, 
autorizado pelo órgão 

competente ou 
comprovante de conclusão 

de, no mínimo, 50% dos 
créditos de programa de 
Mestrado recomendado 

pela CAPES ou 
preferencialmente com 

Mestrado ou Doutorado na 
área da disciplina 

pretendida. 

1+CR * 1 

Cargo 
Salário 

(R$) 
Caráter da 

contratação 
Disciplinas / 

Horários 
Requisitos 

Vagas para 
ampla 

concorrência 
/ nº de 

horas/aula 

Vagas 
para 

pessoas 
com 

deficiência 

Total 
de 

vagas 

Professor 
Nível 

Superior 
para 

Graduação 

37,78 
h/a 

Prazo 
Indeterminado 

Instalações 
Prediais II – 
Elétrica e 

Complementares 
 

2h/a 
 

Sábado, das  
8h20 às 10h 

 

Graduação em Arquitetura 
e Urbanismo. Título obtido 

em cursos de pós-
graduação Lato Sensu na 

área da disciplina , 
autorizado pelo órgão 

competente ou 
comprovante de conclusão 

de, no mínimo, 50% dos 
créditos de programa de 
Mestrado recomendado 

pela CAPES ou 
preferencialmente com 

Mestrado ou Doutorado na 
área da disciplina 

pretendida. 

1+CR * 1 

Professor 
Nível 

Superior 
para 

Graduação 

37,78 
h/a 

Prazo 
Indeterminado 

Instalações 
Prediais II – 
Elétrica e 

Complementares 
 

2h/a 
 

segunda-feira, 
das  

21h20 às 23h 
 

Graduação em Arquitetura 
e Urbanismo. Título obtido 

em cursos de pós-
graduação Lato Sensu na 

área da disciplina , 
autorizado pelo órgão 

competente ou 
comprovante de conclusão 

de, no mínimo, 50% dos 
créditos de programa de 
Mestrado recomendado 

pela CAPES ou 
preferencialmente com 

Mestrado ou Doutorado na 
área da disciplina 

pretendida. 

1+CR * 1 



   

* Para esse cargo, não há reserva de vaga para candidato com deficiência para provimento imediato, em virtude 
do quantitativo oferecido, sendo mantido o cadastro de reserva. 

 
 
 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, 11 de abril de 2017. 
 

 
 
 

Profa. Dra. Leila Modanez 
Presidente da Fundação Santo André 

 

Professor 
Nível 

Superior 
para 

Graduação 

37,78 
h/a 

Prazo 
Indeterminado 

Política Externa 
Brasileira 

 
4h/a 

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

 
 

Graduação em Relações 
Internacionais. Título obtido 

em cursos de pós-
graduação Lato Sensu na 

área da disciplina, 
autorizado pelo órgão 

competente ou 
comprovante de conclusão 

de, no mínimo, 50% dos 
créditos de programa de 
Mestrado recomendado 

pela CAPES ou 
preferencialmente com 

Mestrado ou Doutorado na 
área da disciplina 

pretendida. 

1+CR * 1 

Professor 
Nível 

Superior 
para 

Graduação 

37,78 
h/a 

Prazo 
Indeterminado 

Problemas da 
Guerra e da Paz 

 
2h/a 

 
2h/a  

quarta -feira, das  
21h20 às 23h 

 
 

Graduação em Relações 
Internacionais. Título obtido 

em cursos de pós-
graduação Lato Sensu na 

área da disciplina, 
autorizado pelo órgão 

competente ou 
comprovante de conclusão 

de, no mínimo, 50% dos 
créditos de programa de 
Mestrado recomendado 

pela CAPES ou 
preferencialmente com 

Mestrado ou Doutorado na 
área da disciplina 

pretendida. 

1+CR * 1 


