
 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL 0013/2021 - CONCURSO PÚBLICO PARA ESTAGIÁRIOS 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ 

 

A Presidência da Fundação Santo André, no uso das atribuições que lhes são conferidas, expede 

este edital para retificar o que segue, no tocante ao Edital 013/2021 - Concurso Público para 

Estagiários do Centro Universitário da Fundação Santo André.  

 

Onde se lê: 

2.1. QUADRO DE VAGAS: As vagas e as informações referentes ao estágio seguem no quadro abaixo: 

Área de Inscrição Área de atuação Requisitos 

Carga 
Horária/ 

Horário de 
Estágio 

Vagas para 
Ampla 

Concorrência 

 
Bolsa 
auxílio  

Total de 
Vagas 

Área 01 

 
 

Administração 
 
 

Análise 
Desenvolvimento de 

Sistemas 
 
 

Engenharia da 
Produção 

 

 

Matriculados, no 

ato da 

contratação, a 

partir do 3º ano 

(5º semestre) 

nos cursos 

descritos na 

coluna anterior 

6 horas diárias 

(matutino ou 

vespertino) 

1 + Cadastro 

Reserva* 

R$ 750,00 

(setecentos 

e cinquenta 

reais) 

1 + 

Cadastro 

Reserva* 

 

Leia-se: 

2.1. QUADRO DE VAGAS: As vagas e as informações referentes ao estágio seguem no quadro abaixo: 

Área de Inscrição Área de atuação Requisitos 

Carga 
Horária/ 

Horário de 
Estágio 

Vagas para 
Ampla 

Concorrência 

 
Bolsa 
auxílio 

Total de 
Vagas 

Área 01 

 
 

Administração 
 
 

Análise e 
Desenvolvimento 

de Sistemas** 
 
 

Engenharia da 
Produção 

 
Sistemas de 
informação 

 

 

 

 

Matriculados, no 

ato da 

contratação, a 

partir do 3º ano 

(5º semestre) 

nos cursos 

descritos na 

coluna anterior 

6 horas diárias 

(matutino ou 

vespertino) 

1 + Cadastro 

Reserva* 

R$ 750,00 

(setecentos 

e cinquenta 

reais) 

1 + 

Cadastro 

Reserva* 

** Requisito para contratação de estagiários no curso análise e Desenvolvimento de sistemas: matriculados, no 

ato da contratação, até, no máximo, o 2º semestre do respectivo curso.  

 



 

Onde se lê: 

3.1. DAS INSCRIÇÕES: As inscrições deverão ser efetuadas de 2ª a 6ª feira, pessoalmente, no 

Departamento de Recursos Humanos, no horário das 8h00 até 12h00 e das 13h00 até 16h00 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 18 de agosto de 2021 até 27 de agosto de 2021. 

 

Leia-se: 

3.1. DAS INSCRIÇÕES: As inscrições deverão ser efetuadas de 2ª a 6ª feira, pessoalmente, no 

Departamento de Recursos Humanos, no horário das 8h00 até 12h00 e das 13h00 até 16h00 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 18 de agosto de 2021 até 10 de setembro de 2021. 

 

Onde se lê: 

5.2 DA SELEÇÃO: A prova, para ambas as áreas, será aplicada das 09h00 às 13h00 do dia 01 de setembro 

de 2021, portanto, terá a duração improrrogável de 4h00 (quatro horas). O uso de máscara será obrigatório. 

 

Leia-se: 

5.2. DA SELEÇÃO: A prova, para ambas as áreas, será aplicada das 09h00 às 13h00 do dia 15 de 

setembro de 2021, portanto, terá a duração improrrogável de 4h00 (quatro horas). O uso de máscara será 

obrigatório. 

 

Onde se lê 

5.2.2. DA SELEÇÃO: A relação dos candidatos inscritos e o local onde serão realizadas as provas serão 

publicados no portal eletrônico da Fundação Santo André - fsa.br/concursos no dia 30 de agosto de 2021. 

 

Leia-se 

5.2.2. DA SELEÇÃO: A relação dos candidatos inscritos e o local de realização das provas serão publicados 

no portal eletrônico da Fundação Santo André - fsa.br/concursos no dia 14 de setembro de 2021. 

 

Onde se lê 

5.4. DA SELEÇÃO: A divulgação da prova objetiva com o respectivo gabarito serão publicados no dia 02 

de setembro 2021. 

 

Leia-se:  

5.4. DA SELEÇÃO: A divulgação da prova objetiva com o respectivo gabarito serão publicados no dia 16 

de setembro 2021. 

 



 

Onde se lê 

5.5. DA SELEÇÃO: A classificação preliminar será divulgada no portal eletrônico da Fundação Santo André 

- fsa.br/concursos no dia 09 de setembro de 2021. 

 

Leia-se  

5.5. DA SELEÇÃO: A classificação preliminar será divulgada no portal eletrônico da Fundação Santo André 

- fsa.br/concursos no dia 21 de setembro de 2021. 

 

Onde se lê 

5.6. Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva até às 15 horas 

do dia 10 de setembro de 2021  

Leia-se 

5.6. DA SELEÇÃO: Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva 

até às 15 horas do dia 22 de setembro de 2021. 

 

Onde se lê: 

5.9. DA SELEÇÃO: O resultado dos recursos interpostos e a classificação final do certame serão divulgados 

no dia 14 de setembro de 2021 no portal eletrônico da Fundação Santo André - fsa.br/concursos. 

 

Leia-se: 

5.9. DA SELEÇÃO: O resultado dos recursos interpostos e a classificação final do certame serão divulgados 

no dia 24 de setembro de 2021 no portal eletrônico da Fundação Santo André - fsa.br/concursos. 

 

 

Santo André, 27 de agosto de 2021. 

 

Prof. Dr. Rodrigo Cutri 

Presidente da Fundação Santo André 



 

CRONOGRAMA RETIFICADO 

EVENTOS  DATAS PREVISTAS  

Início das inscrições  18/08/2021 

Término das inscrições  10/09/2021 

Convocação para a prova 14/09/2021 

Aplicação da prova  15/09/2021 

Publicação da prova e do Gabarito  16/09/2021 

Classificação Preliminar 21/09/2021 

Interposição de recurso contra a classificação liminar 
22/09/2021 até as 

15h00 

Resposta aos recursos e publicação do resultado final 24/09/2021 

 


