
   

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 015/2017 – ADMINISTRATIVO  
CONCURSO PÚBLICO 

 

 

A Presidência da Fundação Santo André expede este edital para retificar, no 
tocante ao Edital 015/17 – Administrativo, o que segue:  
 

 

Onde se lê: 
8.21 A lista de classificados para a prova prática, local e horário serão publicado no dia 

29 de agosto de 2017, a partir das 16h, no portal eletrônico da FSA (www.fsa.br/fsa/editais ) 

e afixado no Departamento de Recursos Humanos 

8.22 A prestação da prova prática ocorrerá nos dias 30/8 e 31/8/2017, em horários 

agendados e terá a duração de 1 (uma) hora para os cargos de Auxiliar de Administração I e 

Secretária I.  

 
Leia-se: 
8.21 A lista de classificados para a prova prática será publicada no dia 29 de agosto de 

2017, a partir das 16h, no portal eletrônico da FSA (www.fsa.br/fsa/editais ) e afixado no 

Departamento de Recursos Humanos. 

8.21.1 A lista de classificados após interposição de recursos com local e horário será 

publicada em 31/8/2017, a partir das 16h, no portal eletrônico da FSA 

(www.fsa.br/fsa/editais ) e afixado no Departamento de Recursos Humanos. 

8.22 A prestação da prova prática ocorrerá nos dias 1º/9 e 4/9/2017, em horários 

agendados e terá a duração de 1 (uma) hora para os cargos de Auxiliar de Administração I e 

Secretária I.  

 

Onde se lê: 
10.1 É assegurado aos candidatos a interposição de recursos em razão da publicação do 

gabarito e da classificação final, no prazo de 24 horas, contado a partir da publicação.  

10.2 A interposição de recurso contra o Gabarito Oficial deverá ser protocolada até às 17h do 

dia 28/8/2017.  

10.3 A interposição de recurso contra a classificação final deverá ser protocolada até às 17h 

do dia 5/9/2017. 

 
Leia-se: 
10.1 É assegurado aos candidatos a interposição de recursos em razão da publicação do 

gabarito e da classificação para a prova prática e da classificação final, no prazo de 24 horas, 

contado a partir da publicação.  

10.2 A interposição de recurso contra o Gabarito Oficial deverá ser protocolada até às 17h do 

dia 28/8/2017. 

10.2.1 A interposição de recurso contra a classificação para a prova prática deverá ser 

protocolada até às 17h do dia 30/9/2017. 

10.3 A interposição de recurso contra a classificação final deverá ser protocolada até às 17h 

do dia 6/9/2017. 

 
 

 



   

Onde se lê: 
11.2 A lista dos candidatos classificados no referido processo seletivo será publicada no 

4/9/2017, a partir das 16 horas no site www.fsa.br/fsa/editais e afixada no Departamento de 

Recursos Humanos.   

11.3 O resultado final do processo seletivo, após interposição de recurso contra a publicação 

da lista dos candidatos classificados, será publicado no dia 6 de setembro de 2017, a partir 

das 16h no site www.fsa.br/fsa/editais e afixado no Departamento de Recursos Humanos.   

 
Leia-se: 
11.2 A lista dos candidatos classificados no referido processo seletivo será publicada no 

5/9/2017, a partir das 16 horas no site www.fsa.br/fsa/editais e afixada no Departamento de 

Recursos Humanos.   

11.3 O resultado final do processo seletivo, após interposição de recurso contra a publicação 

da lista dos candidatos classificados, será publicado no dia 11de setembro de 2017, a partir 

das 16h no site www.fsa.br/fsa/editais e afixado no Departamento de Recursos Humanos.   

 
 
Onde se lê: 
12.1.2 - A classificação para os cargos de Auxiliar de Administração I e Secretária I 

obedecerá, na ordem, aos seguintes critérios, devendo ter preferência o candidato:  

a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 

frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 

b) que obtiver maior pontuação na prova prática;  

d) que obtiver maior pontuação nas questões objetivas de conhecimentos específicos; 

e) que obtiver maior pontuação nas questões objetivas de legislação; 

f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 

e) se persistir o empate, será feito sorteio público entre os candidatos empatados, no dia  

6/9/2017, às 14h, no Departamento de Recursos Humanos,  no prédio Anexo I, da Fundação 

Santo André.   

 
Leia-se: 
12.1.2 - A classificação para os cargos de Auxiliar de Administração I e Secretária I 

obedecerá, na ordem, aos seguintes critérios, devendo ter preferência o candidato:  

a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 

frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 

b) que obtiver maior pontuação na prova prática;  

d) que obtiver maior pontuação nas questões objetivas de conhecimentos específicos; 

e) que obtiver maior pontuação nas questões objetivas de legislação; 

f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 

e) se persistir o empate, será feito sorteio público entre os candidatos empatados, no dia  

11/9/2017, às 14h, no Departamento de Recursos Humanos,  no prédio Anexo I, da Fundação 

Santo André.   

 

Onde se lê: 

13. DA DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS 

13.1 O resultado final do processo seletivo, após a análise dos recursos contra a publicação da 

lista dos classificados, será publicado no dia 6/9/2017, a partir de 16h  no site 

www.fsa.br/fsa/editais e publicado no Departamento de Recursos Humanos da FSA. 
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Leia-se: 

13. DA DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS 

13.1 O resultado final do processo seletivo, após a análise dos recursos contra a publicação da 

lista dos classificados, será publicado no dia 11/9/2017, a partir de 16h no site 

www.fsa.br/fsa/editais 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, 29 de agosto de 2017. 

 
 
 
 

Profa. Dra. Leila Modanez 
Presidente da Fundação Santo André 

 
 

CRONOGRAMA ALTERADO: 
 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Interposição de recurso – classificação para a prova prática 30/8/2017 

Respostas de recursos e publicação da classificação pós-
recursos 

31/8/2017 

Publicação da lista com horário e local das provas práticas 31/8/2017 

Provas práticas 1º e 4/9/2017 

Classificação final 5/9/2017 

Interposição de recurso 6/9/2017 

Resultado final 11/9/2017 
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