RETIFICAÇÃO AO EDITAL 014/2021 - CONCURSO PÚBLICO PARA
TÉCNICO EM MECATRÔNICA E FISCAL DE OBRAS DO CENTRO
UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ

A Presidência da Fundação Santo André expede este edital para retificar, no tocante
ao Edital 014/2021 - Concurso Público para Técnico em Mecatrônica e Fiscal de Obras
do Centro Universitário da Fundação Santo André o que segue:
Onde se lê:
7.2 A classificação preliminar da prova objetiva e prática-dissertativa será publicada no
portal eletrônico da FSA (www.fsa.br/fsa/editais.) no dia 06 de outubro de 2021.

Leia-se:
7.2 A classificação preliminar da prova objetiva e prática-dissertativa será publicada no
portal eletrônico da FSA (www.fsa.br/fsa/editais.) no dia 13 de outubro de 2021.

Onde se lê:
8.1 É assegurado aos candidatos a interposição de recursos em razão da publicação
do gabarito e da respectiva classificação preliminar nos dias 07, 08 e 13 de outubro
de 2021 até às 15 horas.
Leia-se:
8.1 É assegurado aos candidatos a interposição de recursos em razão da publicação
do gabarito e da respectiva classificação preliminar nos dias 14, 18 e 19 de outubro
de 2021 até às 15 horas.

Onde se lê
8.1.1 A prova prática-dissertativa bem como sua cópia estarão disponíveis para
consulta e retirada no departamento de concursos da FSA nos dias 07 e 08 de
outubro até as 15 horas, exclusivamente.
Leia-se
8.1.1 A prova prática-dissertativa bem como sua cópia estarão disponíveis para
consulta e retirada no departamento de concursos da FSA nos dias 14 e 18 de
outubro até as 15 horas, exclusivamente.

Onde se lê
9.2 A lista dos candidatos classificados no referido processo seletivo bem como o
resultado final serão publicados no dia 20 de outubro de 2021 no Portal Eletrônico da
FSA – Link www.fsa.br/fsa/editais.
Leia-se:
9.2 A lista dos candidatos classificados no referido processo seletivo bem como o
resultado final serão publicados no dia 25 de outubro de 2021 no Portal Eletrônico da
FSA – Link www.fsa.br/fsa/editais.

Onde se lê
11.1 O resultado final do processo seletivo, após a análise dos recursos contra a
publicação da lista dos classificados, será publicado no dia 20 de outubro de 2021 no
site www.fsa.br/fsa/editais.
Leia-se
11.1 O resultado final do processo seletivo, após a análise dos recursos contra a
publicação da lista dos classificados, será publicado no dia 25 de outubro de 2021 no
site www.fsa.br/fsa/editais.

Santo André, 04 de outubro de 2021.

Prof. Dr. Rodrigo Cutri
Presidente da Fundação Santo André

CRONOGRAMA RETIFICADO
Inscrição e Prazo para pagamento

16/09/2021 até 24/09/2021

Convocação para as provas objetiva e prática-dissertativa

27/09/2021

Data das provas objetiva e prática-dissertativa

29/09/2021

Divulgação da prova e gabarito

30/09/2021

Resultado preliminar da prova objetiva + prova dissertativa

13/10/2021

Recurso contra o gabarito e resultado preliminar

14,18 e 19/10/2021 até às 15hs

Resultado do recurso da prova objetiva + prova dissertativa

25/10/2021

Resultado final do certame

25/10/2021

