
   

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 007/2017 – ADMINISTRATIVO  
CONCURSO PÚBLICO 

 

 

A Presidência da Fundação Santo André expede este edital para retificar, no 
tocante ao Edital 007/17 – Administrativo, o que segue:  
 

 

Onde se lê: 
10.2 É assegurado aos candidatos a interposição de recurso em razão da publicação 
da lista dos candidatos classificados no processo seletivo até às 17h do dia 
19/4/2017. Caso queira vista de prova, o candidato poderá fazê-la no dia 19/4/2017, 
das 9h às 16h, mediante protocolo de pedido de vista de prova ao Setor de 
Concursos. 
Leia-se: 
10.2 É assegurado aos candidatos a interposição de recurso em razão da publicação 
da lista dos candidatos classificados no processo seletivo nos dias 19 e 20/4/2017 
até às 17h. Caso queira vista de prova, o candidato poderá fazê-la no dia 19 e 
20/4/2017, das 9h às 16h, mediante protocolo de pedido de vista de prova ao Setor 
de Concursos. 
 

 

Onde se lê: 
11.3 O resultado final do processo seletivo, após interposição de recurso contra a 
publicação da lista dos candidatos classificados, será publicado no dia 20 de abril de 
2017, a partir das 10h no site www.fsa.br e afixado no Departamento de Recursos 
Humanos.  
Leia-se: 
11.3 O resultado final do processo seletivo, após interposição de recurso contra a 
publicação da lista dos candidatos classificados, será publicado no dia 25 de abril de 
2017, a partir das 16h no site www.fsa.br e afixado no Departamento de Recursos 
Humanos. 
 

 

Onde se lê: 
13.1 O resultado final do processo seletivo, após a análise dos recursos contra a 
publicação da lista dos classificados, será publicado no dia 20/4/2017, a partir de 
16h no site www.fsa.br e publicado no Departamento de Recursos Humanos da 
FSA. 
Leia-se: 
13.1 O resultado final do processo seletivo, após a análise dos recursos contra a 
publicação da lista dos classificados, será publicado no dia 25/4/2017, a partir de 
16h no site www.fsa.br e publicado no Departamento de Recursos Humanos da 
FSA. 
 

 



   

 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,19 de abril de 2017. 

 
 
 
 

Profa. Dra. Leila Modanez 
Presidente da Fundação Santo André 

 
 

CRONOGRAMA ALTERADO: 
 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Interposição de recursos 19 e 20/4/2017 

Respostas de recursos 24/4/2017 

Publicação do resultado final do processo seletivo 25/4/2017 

 

 


