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RETIF!CACÅo AO EDITAL DO PROCESSO SEL帥VO DO C帥RO UN-VERSITÅRIO

FUNDAeÅo sANTO ANDRE, REFERENTE AO PROGRAMA DE BOLSAS !NTEG恥S

pARA ALUNOS CARENTES DA FSA - PROFSA 2021 - 1O SEMESTRE

o Reito「 do Cent「o Unive「s軸o Fundaeao Santa And「6′ Presidente da Funda9aO Santo

Andr6 expede este edita- para r輔Ca申O tOCante do Edita- do Processo Seletivo do Centro

universita「io Funda9aO Santo And「6, refe「e=te aO PrOg「ama de boIsas integ「ais pa「a alunos

ca「entes da FSA - PROFSA 2021 - lO semestre, O que Segue:

3.1 - O Estudante a se「 beneficiado com o PROFSA se「a selecionado pelo melho「 rendimento

em p「ova objetiva realizada nas depend鍋as da FSA no dia 26/09/2020 as lOhOOi

3.1 - O Estudante a ser beneficiado ∞m O PROFSA sera se-ecionado pelo melhor 「endimento

em prova objetiva 「ea-izada nas dependencias da FSA =O dia 26IO9I2020 as lOhOO e tera

dura9aO de 3 horas.

3.2 ○ ○ exame e elaborado tendo po「 base competenCias e hab冊ades desenvoIvidas

du「ant。 a Vida 。S。。Iar do candidato, aValiadas por inte「m6dio de: P「OVa Objetiva (na

forma de teste de m冊pla esco-ha, COm quatrO alte「nativas), COm um tOtai de 20

quest6es dist「ibuidas da segui=te manei「a: Linguage=S e C6digos e Suas Tecnoiogias

- 05 quest6es, Sendo Ol de Lingua -ngIesa; Matematica e Suas TecnoIogias - 04

印est飴s; Ci台ncias da Natureza e S日as TecnoIogias - 05 quest6es e Ci釦cias

Humanas e Suas TecnoIogias - 05 quest6es.

3.3 - O candidato devera comparecer ao Iocai do exame com’nO m了nimo, 30 minutos

de anteced合ncia, Sendo vedada a sua ent「ada ap6s a hora determinada pa「a o infcio

doexame.

3.4 O candidato deve「a entrar no IocaI do exame t「azendo, Ob「igato「iamente, O RG

origina- ou out「o documento oficiaI, COmPrObat6rio de identidade com foto e em via

original; O Comp「ovante de lnsc「i9aO; Caneta aZui ou caneta p「eta, lapis e bo「「acha.

Nao sera pe「mitido o uso de out「O tipo de mate「iaI"

3.5 O candidato deve「a, Obrigato「iamente, desliga「 telefones ceIuiares e/Ou qualque「

apa「e-ho de comunica9aO aSSim que adentrar no Ioca! do exame. Nao se「a permitido

o uso de calculadora ou sim帽r言eIefones ceIula「es, aPareIhos de ∞munica?aO,
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inte「comunicado「es, agendas e-et「6nicas, equipamentos e-et「6nicos, re16gios de

qualquer esp6cie, ent「e Out「OS.

3,6 E de exclusiva responsabilidade do candidato a co「「eta ma「CaeaO da folha de

「espostas, Sendo vedada qualque「 modifica9aO POSte「ior.

3〇千Se「ao conside「adas inv釦das as 「eSPOStaS que aPreSenta「em mais de uma

alte「nativa assinaIada ou eventuais 「asuras detectadas na cor「e9aO.

3.8 S6 sera permitida a saida do ca=didato da sa-a depois de t「ansco「「idos 60 minutos

3.9 Nao serao admitidas solicitae6es de 「evisao’Vistas ou 「eCOntagem de nota do

3.1 0 Esta「a desciassificado o candidato que obtive「 nota zero.

3.11 O participante e eVentuais acompanhantes devem observar o uSO

obrigat6rio de m急sca「a durante toda estadia nas dependencias da Funda9aO

santo Andr6, bem como Observar os PrOCedimentos de distanciamento e

higiene.

As demais disposi96es do refe「ido Edital permanecem inaIteradas.

E, Para que Chegue ao conhecimento de todos, 6 expedido o presente Ed圃nao

podendo ser aIegada qualquer esp6cie de desconhecimento.

SantoAnd「e, 17 de setembro de 2020"
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