
 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL 009/2021 - CONCURSO PÚBLICO PARA 

ESTAGIÁRIOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO SANTO 

ANDRÉ 

 

 

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

Edital 009/2021 - Concurso Público Professor para Estagiários do Centro Universitário 

da Fundação Santo André o que segue:  

 

Onde se lê: 

3.1. DAS INSCRIÇÕES:  De 2ª a 6ª feira no Departamento de Recursos Humanos, no 

horário das 10 às 12 horas e das 13 às 16 horas de 26 de maio de 2021 a 18 de junho 

de 2021. 

 

Leia-se: 

3.1. DAS INSCRIÇÕES: De 2ª a 6ª feira no Departamento de Recursos Humanos, no 

horário das 10 às 12 horas e das 13 às 16 horas de 26 de maio de 2021 a 13 de julho 

de 2021. 

 

Onde se lê: 

5.2 DA SELEÇÃO: A prova será aplicada das 09h00 às 12h00 do dia 21 de junho de 

2021; 

 

Leia-se: 

5.2. DA SELEÇÃO: A prova será aplicada das 09h00 às 12h00 do dia 19 de julho de 

2021; 

 

Onde se lê 

5.2.1. DA SELEÇÃO: Todos os candidatos deverão comparecer no dia 21 de junho de 

2021, às 08h00, ou seja, 30 (trinta) minutos antes do início da prova, no Auditório do 

Prédio do Colégio; 

 

Leia-se 



 

5.2.1. DA SELEÇÃO: Todos os candidatos deverão comparecer, no dia 19 de julho de 

2021, às 08h00, ou seja, 30 (trinta) minutos antes do início da prova, no Auditório do 

Prédio do Colégio; 

 

Onde se lê 

5.4. O gabarito, referente às questões objetivas, será publicado no dia 21 de junho de 

2021, a partir das 16h00 no website fsa.br/concursos. 

 

Leia-se:  

5.4. DA SELEÇÃO: O gabarito referente às questões objetivas e a nota de redação 

serão publicados no dia 22 de julho de 2021, a partir das 16h00 no website 

fsa.br/concursos. 

 

Onde se lê 

5.5. DA SELEÇÃO: Os candidatos poderão interpor recursos contra o gabarito até às 

16h do dia 22 de junho de 2021, no departamento de Concursos da Fundação Santo 

André; 

 

Leia-se  

5.5. DA SELEÇÃO: Os candidatos poderão interpor recursos contra o gabarito até às 

16h do dia 23 de julho de 2021, no departamento de Concursos da Fundação Santo 

André; 

 

Onde se lê 

5.8. DA SELEÇÃO: A lista de candidatos classificados será divulgada a partir das 16h00 

do dia 24 de junho de 2021 no website fsa.br/concursos e no Departamento de 

Recursos Humanos da FSA. 

Leia-se 

5.8. DA SELEÇÃO: A lista de candidatos classificados será divulgada a partir das 16h00 

do dia 27 de julho de 2021 no website fsa.br/concursos e no Departamento de Recursos 

Humanos da FSA. 



 

Onde se lê: 

5.9. DA SELEÇÃO: Os candidatos poderão interpor recursos contra a classificação até 

às 16h00 do dia 25 de junho de 2021;  

5.10. DA SELEÇÃO: A resposta dos recursos e o resultado final dos classificados serão 

divulgados a partir das 16h00 do dia 29 de junho de 2021, 

Leia-se: 

5.9. DA SELEÇÃO: Os candidatos poderão interpor recursos contra a classificação até 

às 16h00 do dia 28 de julho de 2021;  

5.10. DA SELEÇÃO: A resposta dos recursos e o resultado final dos classificados serão 

divulgados a partir das 16h00 do dia 30 de julho de 2021 no website fsa.br/concursos, 

e no Departamento de Recursos Humanos da FSA. 

 

Santo André, 16 de junho de 2021. 

 

Prof. Dr. Rodrigo Cutri 

Presidente da Fundação Santo André 

  



 

CRONOGRAMA RETIFICADO 

EVENTOS  DATAS PREVISTAS  

Início das inscrições  26/05/2021 

Término das inscrições  13/07/2021 

Aplicação da prova  19/07/2021 

Publicação do Gabarito  22/07/2021 

Interposição de recurso sobre o gabarito 23/07/2021 

Publicação dos classificados  27/07/2021 

Interposição de recurso sobre a lista de classificados 28/07/2021 

Resposta a recursos e publicação do resultado final 30/07/2021 

 


