RETIFICAÇÃO AO EDITAL 005/2022 – CONCURSO PÚBLICO
ESTÁGIO
CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
A Presidência da Fundação Santo André expede este edital para retificar, no
tocante ao Edital 005/2022 – Concurso Público para Estágio do Centro
Universitárioda Fundação Santo André o que segue:

Onde se lê:

6.12.1 O resultado preliminar do certame será divuldago no dia 16 de maio de
2022 no website https://www.fsa.br/concursos/
Leia-se:

6.12.1 O resultado preliminar do certame será divuldago no dia 23 de maio de
2022 no website https://www.fsa.br/concursos/

Onde se lê:

6.13 Os candidatos poderão interpor recurso até às 15h do dia 17 de maio de
2022, em face da prova objetiva , do gabarito e da classificação preliminar, no
Setor de Concursos da Fundação Santo André, expondo, em fundamentação
consistente, as razões de inconformismo com a resposta e indicando a solução
pretendida (alteração do gabarito ou anulação da questão).
Leia-se:

6.14 Os candidatos poderão interpor recurso até às 15h do dia 24 de maio de
2022, em face da prova objetiva , do gabarito e da classificação preliminar, no
Setor de Concursos da Fundação Santo André, expondo, em fundamentação
consistente, as razões de inconformismo com a resposta e indicando a solução
pretendida (alteração do gabarito ou anulação da questão).
Onde se lê:

6.15 Após o julgamento dos recursos, as respostas serão publicados no dia 19
de maio de 2022, no web site https://www.fsa.br/concursos/

Leia-se:

6.15 Após o julgamento dos recursos, as respostas serão publicados no dia 27
de maio de 2022, no web site https://www.fsa.br/concursos/

Onde se lê:

6.17 A resposta aos recursos e o resultado final dos classificados serão divulgados
no dia 19 de maio de 2022, no website https://www.fsa.br/concursos/.
Leia-se:

6.17 A resposta aos recursos e o resultado final dos classificados serão divulgados
no dia 27 de maio de 2022, no website https://www.fsa.br/concursos/.

Santo André, 16 de maio de 2022.

Prof. Dr. Rodrigo Cutri
Presidente da Fundação Santo André

CRONOGRAMA RETIFICADO
EVENTOS

DATAS PREVISTAS

Início das inscrições

31/03/2022

Término das inscrições

06/05/2022

Convocação para prova

10/05/2022

Aplicação da prova

12/05/2022

Lista de classificados

23/05/2022

Recurso da lista de classificados
Resultado Final e Resposta do Recurso

24/05/2022 até às 15h
27/05/2022

