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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 014/2017 – SELEÇÃO PÚBLICA 

ESTÁGIO 

 
 

A Presidência da Fundação Santo André expede este edital para retificar, no tocante ao 

Edital 014/17 – Estágio, o que segue:  

 
 
Onde se lê: 
 

 
4  DA INSCRIÇÃO 
 
4.1 As inscrições deverão ser efetuadas de 2ª a 6ª feira no Departamento de Recursos 
Humanos, no horário das 10 às 12 horas e das 13 às 17 horas, localizado no prédio do 
Anexo I da Fundação Santo André, situada na Av. Príncipe de Gales, 821, Bairro 
Príncipe de Gales, em Santo André, de 3/8/2017, a 9/8/2017.  
 
Leia-se: 
 

4 - DA INSCRIÇÃO 
4.1 As inscrições deverão ser efetuadas de 2ª a 6ª feira no Departamento de Recursos 
Humanos, no horário das 10 às 12 horas e das 13 às 17 horas, localizado no prédio do 
Anexo I da Fundação Santo André, situada na Av. Príncipe de Gales, 821, Bairro 
Príncipe de Gales, em Santo André, de 3/8/2017 a 16/8/2017. 
 
 
Onde se lê: 

 
6.1.5. A prova será aplicada das 15h às 17h do dia 11/8/2017, portanto, terá a 
duração improrrogável de 2h (duas horas), no campus da Fundação Santo André, 
localizado na Avenida Príncipe de Gales, nº 821, Príncipe de Gales, Santo André-SP.  
6.2 Todos os candidatos deverão comparecer no dia 11/8/2017, às 14h30, 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: 
 

6.1.5. A prova será aplicada das 15h às 17h do dia 17/8/2017, portanto, terá a 
duração improrrogável de 2h (duas horas), no campus da Fundação Santo André, 
localizado na Avenida Príncipe de Gales, nº 821, Príncipe de Gales, Santo André-SP.  
6.2 Todos os candidatos deverão comparecer no dia 17/8/2017, às 14h30, 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.  
 
Onde se lê: 

 
6.6 O Gabarito referente questões objetivas será divulgado a partir das 16h do dia 
14/8/2017. 
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6.7 Os candidatos poderão interpor recursos contra o gabarito até às 17h do dia 
15/8/2017. 
6.8 A lista de candidatos classificados será divulgada a partir das 16h do dia 
16/8/2017 no website http://www.fsa.br/fsa/editais, e no Departamento de Recursos 
Humanos da FSA. 
6.9 Os candidatos poderão interpor recursos contra a classificação final até às 17h do 
dia 17/8/2017. 
6.10 O resultado final dos classificados será divulgado a partir das 16h do dia 
18/8/2017, no website http://www.fsa.br/fsa/editais, e no Departamento de Recursos 
Humanos da FSA. 
 
Leia-se: 
 

6.6 O Gabarito referente questões objetivas será divulgado a partir das 16h do dia 
18/8/2017. 
6.7 Os candidatos poderão interpor recursos contra o gabarito até às 17h do dia 
21/8/2017. 
6.8 A lista de candidatos classificados será divulgada a partir das 16h do dia 
22/8/2017 no website http://www.fsa.br/fsa/editais e no Departamento de Recursos 
Humanos da FSA. 
6.9 Os candidatos poderão interpor recursos contra a classificação final até às 17h do 
dia 23/8/2017. 
6.10 O resultado final dos classificados será divulgado a partir das 16h do dia 
24/8/2017, no website http://www.fsa.br/fsa/editais, e 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, 9 de agosto de 2017. 
 
 
 
 

Profa. Dra. Leila Modanez 
Presidente da Fundação Santo André 

 
 
 
 

CRONOGRAMA ALTERADO 
 

CRONOGRAMA  
DATAS 

PREVISTAS  

Início das inscrições 3/8/2017 

Término das inscrições 16/8/2017 

Aplicação da prova 17/8/2017 
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Publicação do Gabarito 18/8/2017 

Interposição de recurso sobre o gabarito 15/8/2017 

Resposta de recurso 21/8/2017 

Publicação dos classificados 22/8/2017 

Interposição de recurso sobre a lista de classificados 23/8/2017 

Resposta de recurso 24/8/2017 

Publicação do resultado final  24/8/2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


