
 

 

 
RETIFICAÇÃO AO EDITAL 024/2022 – PROCESSO SELETIVO PARA 

ESTAGIÁRIOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO  
FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ 

 
 

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

Edital 024/2022 – Processo Seletivo para Estagiários do Centro Universitário da Fundação 

Santo André o que segue: 

 
Onde se lê: 

 

4.1 As inscrições deverão ser efetuadas via Moodle, através do link de acesso (EMAU – 

Processo Seletivo –Arquitetura, Saúde e Acessibilidade ), de 21 de novembro de 2022 

a 14 de dezembro de 2022. 

 
Leia-se: 

 

4.1 As inscrições deverão ser efetuadas via Moodle, através do link de acesso (EMAU – 

Processo Seletivo –Arquitetura, Saúde e Acessibilidade ), de 21 de novembro de 2022 

a 02 de março de 2023. 

 

Onde se lê: 
 

6.4 A prova será realizada das 19h30 do dia 15 de dezembro de 2022 às 19h30 do dia 

16 de dezembro de 2022, tendo duração improrrogável de 24h00 (vinte e quatro horas). 

 
Leia-se: 
 

6.4 A prova será realizada das 19h30 do dia 04 de março de 2023 às 19h30 do dia 05 

de março de 2023, tendo duração improrrogável de 24h00 (vinte e quatro horas). 

 

Onde se lê: 
 

6.5 Será publicado a lista de classificados no dia 19 de dezembro de 2022, no website 

fsa.br/concursos. 

 

 

 

 



 

 

Leia-se: 
 

6.5 Será publicado a lista de classificados no dia 07 de março de 2023, no website 

fsa.br/concursos. 

 

Onde se lê: 
 

6.6 Os candidatos poderão interpor recurso até às 15h do dia 20 de dezembro de 2022, 

através do endereço eletrônico do Setor de Concursos da Fundação Santo André 

(concursos@fsa.br), expondo, em fundamentação consistente, as razões de 

inconformismo com a resposta e indicando a solução pretendida. 

 

Leia-se: 
 

6.6 Os candidatos poderão interpor recurso até às 15h do dia 08 de março de 2023, 

através do endereço eletrônico do Setor de Concursos da Fundação Santo André 

(concursos@fsa.br), expondo, em fundamentação consistente, as razões de 

inconformismo com a resposta e indicando a solução pretendida. 

 

Onde se lê: 
    

6.7 Após o julgamento dos recursos e, se procedentes, será publicado a Resposta dos 

Recursos no dia 21 de dezembro de 2022, no website fsa.br/concursos. 

 

Leia-se: 

 

6.7 Após o julgamento dos recursos e, se procedentes, será publicado a Resposta dos 

Recursos no dia 09 de março de 2023, no website fsa.br/concursos. 

Onde se lê: 

 
6.9 O Resultado Final dos classificados será divulgado a partir das dia 21 de dezembro 

de 2022, no website fsa.br/concursos. 

 

Leia-se: 

 

6.9 O Resultado Final dos classificados será divulgado a partir das dia 10 de março de 

2023, no website fsa.br/concursos 



 

 
 

 
Santo André, 14 de dezembro de 2022. 

 
 

 
Prof. Dr. Rodrigo Cutri 

Presidente da Fundação Santo André 

 

CRONOGRAMA RETIFICADO 

 

 
Cronograma Datas Previstas 

Início das inscrições 21/11/2022 

Término das inscrições 02/03/2023 

Aplicação da prova 04/03/2023 

Publicação dos classificados  07/03/2023 

Interposição de recurso sobre a lista de classificados 08/03/2023 até às 15h 

Resposta aos recursos  09/03/2023 

Publicação do resultado final 10/03/2023 

 
 


