
 
 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL 023/2022 - 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 
023/2022 - Concurso Público para DOCENTE do Centro Universitário da Fundação Santo André o 
que segue: 

 

Onde se lê: 
 

4.6. No dia da realização da prova didática o candidato deverá entregar uma cópia simples de cada um dos 

seguintes documentos: Cédula de Identidade (R.G), Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F); CÓPIAS SIMPLES 

do(s) Diploma(s) de Graduação, Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado); cópia 

simples do Currículo Lattes atualizado. A documentação deve ser apresentada em envelope lacrado e 

nomeado. Não serão aceitas complementações de documentos em datas posteriores à prova didática. 

 
Leia-se: 

 
4.6. No dia e horário da realização da prova didática o candidato deverá entregar uma cópia simples de cada 

um dos seguintes documentos: Cédula de Identidade (R.G), Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F); CÓPIAS 

SIMPLES do(s) Diploma(s) de Graduação, Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado); 

cópia simples do Currículo Lattes atualizado. A documentação deve ser apresentada em envelope lacrado e 

nomeado. Não serão aceitas complementações de documentos em datas posteriores à prova didática. 

Onde se lê: 
 

9.3. Para a avaliação da Prova de Títulos, o candidato deverá entregar pessoalmente os documentos no dia 

da realização da Prova Didática, indicando como referência no envelope “PROVA DE TÍTULOS – FSA”, seu 

Nome Completo e Disciplina, conforme artigo 4.6. 

 

Leia-se: 
  

9.3. Para a avaliação da Prova de Títulos, o candidato deverá entregar pessoalmente os documentos no dia e 

horário da realização da Prova Didática, indicando como referência no envelope “PROVA DE TÍTULOS – FSA”, 

seu Nome Completo e Disciplina, conforme artigo 4.6. 

 

 

Santo André, 10 de janeiro de 2023. 
 
 
 

Profª. Drª. Andréa Dias Quintão 
              Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão no Exercício da  Presidência da                                             

Fundação Santo André 


