
 

 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL 014/2022 - CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ 

 
 

A Presidência da Fundação Santo André expede este edital para retificar, no tocante ao Edital 
014/2022 - Concurso Público para docente do Centro Universitário da Fundação Santo André o que 
segue: 
 

Onde se lê: 
1. DOS CARGOS, VAGAS, SALÁRIOS, HORÁRIOS, CARGA HORÁRIA E REQUISITOS MÍNIMOS. 
1.1. As vagas, cargos, salários, horários, carga horária e demais requisitos para contratação seguem no quadro abaixo: 

 

 
 

Cargo 

 
Salário 

(R$) 

 

Áreas 

 
Caráter de 

contratação 

 

Disciplina 

 
Hora

/ aula 

 

Requisitos 

Vagas para 
ampla 

concorrência /nº 
de horas 

aula 

 
 

Total de 
vagas 

 

Nível Superior para 
Graduação 

37,78 h/a 

 
DireitoÁrea1 Determinado Direito Penal II 04 h/a 

Graduação em 
Direito, com no 

mínimo 
especializaçã o. 

Cadastro reserva 
Cadastro 
reserva 

Leia-se: 
1. DOS CARGOS, VAGAS, SALÁRIOS, HORÁRIOS, CARGA HORÁRIA E REQUISITOS MÍNIMOS. 
1.1. As vagas, cargos, salários, horários, carga horária e demais requisitos para contratação seguem no quadro abaixo: 

 
 

Cargo 

 
Salário 

(R$) 

 

Áreas 

 
Caráter de 

contratação 

 

      Disciplina 

 
Hora

/ aula 

 

Requisitos 

Vagas para 
ampla 

concorrência /nº 
de horas 

aula 

 
 

Total de 
vagas 

 

Nível Superior para 
Graduação 

37,78 h/a 

 
DireitoÁrea1 Determinado Direito Penal II 04 h/a 

Graduação em 
Direito, com no 

mínimo 
especializaçã o. 

1 vaga + Cadastro 
reserva 

1 vaga + 
Cadastro 
reserva 

 

Nível Superior para 
Graduação 

37,78 h/a 

 
Psicologia Área 1 Indeterminado 

Estágio Básico 
Supervisionado - POT 

02 h/a 

Graduação em 
Psicologia, com 

no mínimo 
especialização. 

Cadastro reserva 
Cadastro 
reserva 

 

Nível Superior para 
Graduação 

37,78 h/a 

 
Psicologia Área 2 Indeterminado 

Fundamentos da 
Neurologia 

02 h/a 

Graduação em 
Psicologia ou 

áreas afins, com 
no mínimo 

especialização. 

Cadastro reserva 
Cadastro 
reserva 

 



 

Onde se lê: 

4. DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 

4.3. PERÍODO: de 08/07/2022 até 22/07/2022 . 

Leia-se: 

4. DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 

4.3. PERÍODO: de 08/07/2022 até 05/08/2022 . 

Onde se lê: 

4.5. O pagamento do valor da taxa de inscrição somente poderá ser feito presencialmente, mediante 

cartão de débito ou crédito, até a data limite do encerramento do período de inscrições, qual seja, 

22 de julho de 2022. 

 

Leia-se: 

4.5. O pagamento do valor da taxa de inscrição somente poderá ser feito presencialmente, mediante 

cartão de débito ou crédito, até a data limite do encerramento do período de inscrições, qual seja, 

05 de agosto de 2022. 

Onde se lê: 

4.13. A relação dos candidatos inscritos será publicada no portal eletrônico da FSA 

(fsa.br/concursos) no dia 26 de julho de 2022. 

Leia-se: 

4.13. A relação dos candidatos inscritos será publicada no portal eletrônico da FSA 

(fsa.br/concursos) no dia 09 de agosto de 2022. 

Onde se lê: 

7. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA - 1ª ETAPA  

7.1. Os locais e horários para realização da prova objetiva serão publicados no site da FSA no dia 

26 de julho de 2022 e a prova objetiva será realizada no dia 27 de julho de 2022. 

Leia-se: 

7. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA - 1ª ETAPA  

7.1. Os locais e horários para realização das provas objetivas e didáticas serão publicados no site 

da FSA no dia 09 de agosto de 2022 e a prova objetiva será realizada no dia 10 de agosto de 

2022. 

Onde se lê: 

7.23. O resultado da prova objetiva será divulgado no dia 29 de julho de 2022. 

 



 

 

Leia-se: 

7.23. Os resultados das provas objetiva e didática serão divulgados no dia 15 de agosto de 2022. 

Onde se lê: 

7.24. É assegurada ao candidato a interposição de recursos até às 15 horas do dia 01 de agosto 

de 2022. 

Leia-se: 

7.24. É assegurada ao candidato a interposição de recursos até às 15 horas do dia 16 de agosto 

de 2022. 

Onde se lê: 

8.8. A prova didática será realizada, no dia 05 de agosto de 2022, com possibilidade de alteração 

ou prorrogação das datas a depender da quantidade de candidatos inscritos e da necessidadeda 

Instituição. 

Leia-se: 

8.8. A prova didática será realizada, no dia 10 de agosto de 2022, com possibilidade de alteração 

ou prorrogação das datas a depender da quantidade de candidatos inscritos e da necessidadeda 

Instituição. 

Onde se lê: 

10.2. O resultado final será publicado no dia 12 de agosto de 2022 no portal eletrônico da 

Fundação Santo André(fsa.br/concursos). 

Leia-se: 

10.2. O resultado final será publicado no dia 18 de agosto de 2022 no portal eletrônico da 

Fundação Santo André(fsa.br/concursos). 

Onde se lê: 

11.1. É assegurada aos candidatos a interposição de recurso contra:  

a) O resultado preliminar da prova objetiva até o dia 01/08/2022 até 15 horas. 

b) O resultado preliminar da prova didática até o dia 10/08/2022 até 15 horas. 

Leia-se: 

11.1. É assegurada aos candidatos a interposição de recurso contra:  

a) O resultado preliminar da prova objetiva até o dia 16/08/2022 até 15 horas. 

b) O resultado preliminar da prova didática até o dia 16/08/2022 até 15 horas. 

 



 

 

 

Onde se lê: 

11.6. As respostas dos recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva do Concurso Público 

serão publicadas no portal eletrônico do Centro Universitário Fundação Santo André 

(fsa.br/concursos), no dia 03 de agosto de 2022.  

Leia-se: 

11.6. As respostas dos recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva do Concurso Público 

serão publicadas no portal eletrônico do Centro Universitário Fundação Santo André 

(fsa.br/concursos), no dia 18 de agosto de 2022.  

Onde se lê: 

11.7 As respostas dos recursos contra o resultado preliminar da prova didática e da classificação 

do Concurso Público serão publicadas no portal eletrônico do Centro Universitário Fundação Santo 

André (fsa.br/concursos), no dia 12 de agosto de 2022 no portal eletrônico do Centro Universitário 

Fundação Santo André (fsa.br/concursos). 

Leia-se: 

11.7 As respostas dos recursos contra o resultado preliminar da prova didática e da classificação 

do Concurso Público serão publicadas no portal eletrônico do Centro Universitário Fundação Santo 

André (fsa.br/concursos), no dia 18 de agosto de 2022 no portal eletrônico do Centro Universitário 

Fundação Santo André (fsa.br/concursos). 

 

Inclusão de Item:  

 

8.13: O sorteio dos temas para a prova didática ocorrerá no dia 09.08.2022, às 10h, no 

Auditório do Colégio Fundação Santo André. Todos os candidatos inscritos no presente 

edital ficam convocados para o sorteio. 

8.14: Todos os candidatos participarão da prova didática, porém somente aqueles 

participantes que alcaçarem no mínimo 50% de acertos da prova objetiva, estarão habilitados 

para classificação da prova didática. 

8.15: Os participantes que não alcaçarem 50% de acertos da prova objetiva, estarão 

desclassificados do certame. 

 

 

 

 



 

 

Onde se lê: 

 

ANEXO II - CRONOGRAMA PREVISTO 

 

 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Início das inscrições 08/07/2022 

Término das inscrições 22/07/2022 

Divulgação da lista de inscritos e convocação para a prova objetiva 26/07/2022 

Data da prova objetiva 27/07/2022 

Sorteio dos temas da prova didática 27/07/2022 

Divulgação da prova objetiva e gabarito 28/07/2022 

Resultado da prova objetiva 29/07/2022 

Recurso para a prova objetiva 01/08/2022, até às 15h 

Resultado do recurso da prova objetiva 03/08/2022 

Convocação para as provas didáticas 03/08/2022 

 

Datas da prova didática ( a depender do nº de inscritos) 05/08/2022 

Resultado preliminar da prova didática 09/08/2022 

Recurso do resultado preliminar da prova didática 10/08/2022, até às 15h 

Resultado do recurso preliminar da prova didática 12/08/2022 

Resultado final das provas didáticas 12/08/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Leia-se: 

ANEXO II - CRONOGRAMA PREVISTO 

 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Início das inscrições 08/07/2022 

Término das inscrições 05/08/2022 

Divulgação da lista de inscritos, convocação para a prova objetiva e 

convocação para o sorteio dos temas da prova objetiva. 
09/08/2022 

Data da prova objetiva e prova didática 10/08/2022 

Divulgação da prova objetiva e gabarito 11/08/2022 

Resultado da prova objetiva e da prova didática 15/08/2022 

Recurso para a prova objetiva e didática 16/08/2022, até às 
15h. 

Resultado do recurso da prova objetiva e didática 18/08/2022 

 

 

 

Santo André, 22 de julho de 2022. 
 
 
 
                                                                  Prof. Dr. Rodrigo Cutri  
                                                        Presidente da                             Fundação Santo André 


