
 
 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 009/2018 – GRADUAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO 

 

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

tocante do Edital 009/2018 – Graduação – Concurso Público, o que segue: 

Onde se lê: 2.1. As vagas, cargos, salários, horários, carga horária semanal 
requisitos mínimos seguem no quadro abaixo: 
 
 

Cargo 
Salário 

(R$) 
Caráter da 
contratação 

Disciplinas / 
Horários 

Requisitos 

Vagas para 
ampla 

concorrência 
/ nº de 

horas/aula 

Vagas 
para 

pessoas 
com 

deficiência 

Total 
de 

vagas 

Professor 
Nível 

Superior 
para 

Graduação 

37,78 
h/a 

Prazo 
indeterminado 

Econometria 

 
4h/aulas  

 
 

Segunda 
Feira, Das 
19h20 as 
21h10 e 
Quinta feira 
das 21h20 
às 23H00 

Graduação em Ciências 

Econômicas, título obtido 

em cursos de pós-

graduação lato-sensu, 

na área da disciplina, 

autorizado pelo órgão 

competente, ou 

Mestrado ou Doutorado, 

na área da disciplina 

pretendida.  

Experiência no uso de 

softwares 

econométricos/ 

estatísticos (R, GRETL). 

1 + CR / 
4h/a 

* 
01 + 
CR 

Professor 
Nível 

Superior 
para 

Graduação 

37,78 
h/a 

Prazo 
indeterminado 

Projetos de 

Inovação e 

Sustentabilid

ade 

2h/aulas 

Quarta Feira 

Das 21h20 

às 23H00 

Graduação em Ciências 

Econômicas, título obtido 

em cursos de pós-

graduação lato-sensu, 

na área da disciplina ou 

Mestrado ou Doutorado, 

na área da disciplina 

pretendida.  

Pesquisa e experiência 

profissional na área da 

disciplina. 

1 + CR / 
2h/a 

* 
01 + 
CR 

 

 
 
 
 



 
Leia-se: 2.1. As vagas, cargos, salários, horários, carga horária semanal 
requisitos mínimos seguem no quadro abaixo: 
 

Cargo 
Salário 

(R$) 
Caráter da 
contratação 

Disciplinas / 
Horários 

Requisitos 

Vagas para 
ampla 

concorrência 
/ nº de 

horas/aula 

Vagas 
para 

pessoas 
com 

deficiência 

Total 
de 

vagas 

Professor 
Nível 

Superior 
para 

Graduação 

37,78 
h/a 

Prazo 
indeterminado 

Econometria 

 
4h/aulas  

 
 

Segunda 
Feira, Das 
19h20 as 
21h10 e 
Quinta feira 
das 21h20 
às 23H00 

Graduação em 

Ciências Econômicas. 

Título obtido em 

cursos de pós-

graduação lato-sensu, 

na área da disciplina, 

autorizado pelo órgão 

competente. 

ou 50% dos Créditos 

em Programa de 

Mestrado 

recomendado pela 

CAPES. 

ou preferencialmente 

com Mestrado ou 

Doutorado na área da 

disciplina pretendida.  

Experiência no uso de 

softwares 

econométricos/ 

estatísticos (R, 

GRETL). 

1 + CR / 
4h/a 

* 
01 + 
CR 

Professor 
Nível 

Superior 
para 

Graduação 

37,78 
h/a 

Prazo 
indeterminado 

Projetos de 

Inovação e 

Sustentabilid

ade 

2h/aulas 

Quarta Feira 

Das 21h20 

às 23H00 

Graduação em 

Ciências Econômicas. 

Título obtido em 

cursos de pós-

graduação lato-sensu, 

na área da disciplina, 

autorizado pelo órgão 

competente. 

ou 50% dos Créditos 

em Programa de 

Mestrado 

recomendado pela 

CAPES. 

ou preferencialmente 

com Mestrado ou 

Doutorado na área da 

disciplina pretendida.  

Pesquisa e experiência 

profissional na área da 

1 + CR / 
2h/a 

* 
01 + 
CR 



 
disciplina. 

 

Onde se lê: 5.3. PERÍODO: de 13 de agosto de 2018 até às 16 horas do dia 16 de 

agosto de 2018. 

Leia-se: 5.3. PERÍODO: de 13 de agosto de 2018 até às 16 horas do dia 24 de 

agosto de 2018. 

 

Onde se lê: 5.15. A relação dos candidatos inscritos será publicada no portal eletrônico 

da FSA (www.fsa.br) e afixada  no Departamento de Recursos Humanos no dia 17 de 

agosto de 2018, a partir das 16h. 

Leia-se: 5.15. A relação dos candidatos inscritos será publicada no portal eletrônico da 

FSA (www.fsa.br) e afixada  no Departamento de Recursos Humanos no dia 27 de 

agosto de 2018, a partir das 16h. 

 

Onde se lê: 8.1. A realização da prova dissertativa ocorrerá em 20 de agosto de 2018, 

às 9h, na sala 13, da Pós Graduação do Centro universitário Fundação Santo André.  

Leia-se: 8.1. A realização da prova dissertativa ocorrerá em 29 de agosto de 2018, às 

9h, na sala 13, da Pós Graduação do Centro universitário Fundação Santo André.  

 

Onde se lê: 8.21. O resultado da prova dissertativa será publicado no portal eletrônico 

da FSA (www.fsa.br) e afixado no Departamento de Recursos Humanos no dia 22 de 

agosto de 2018, a partir das 16h. 

Leia-se: 8.21. O resultado da prova dissertativa será publicado no portal eletrônico da 

FSA (www.fsa.br) e afixado no Departamento de Recursos Humanos no dia 31 de 

agosto de 2018, a partir das 16h. 

 

Onde se lê: 8.23. A resposta da interposição dos recursos e o resultado final da prova 

dissertativa serão publicados no dia 27 de agosto de 2018, a partir das 16h. 

Leia-se: 8.23. A resposta da interposição dos recursos e o resultado final da prova 

dissertativa serão publicados no dia 05 de setembro de 2018, a partir das 16h. 

 

Onde se lê: 9.2. O horário da Prova Didática será publicado no dia 29 de agosto de 

2018, a partir das 16h, no portal eletrônico da FSA (www.fsa.br) e afixado  no 

Departamento de Recursos Humanos.  

http://www.fsa.br/
http://www.fsa.br/
http://www.fsa.br/
http://www.fsa.br/
http://www.fsa.br/


 
Leia-se: 9.2. O horário da Prova Didática será publicado no dia 06 de setembro de 

2018, a partir das 16h, no portal eletrônico da FSA (www.fsa.br) e afixado  no 

Departamento de Recursos Humanos.  

 

Onde se lê: 9.8. A prova didática será realizada no dia 30 de agosto de 2018, as 9h.  

Leia-se: 9.8. A prova didática será realizada no dia 11 de setembro de 2018, as 13h. 

 

Onde se lê: 12.2. Se persistir o empate, será feito sorteio público entre os candidatos 

empatados, no dia 6 de setembro de 2018, às 14h, no Departamento de Recursos 

Humanos da Fundação Santo André. 

Leia-se: 12.2. Se persistir o empate, será feito sorteio público entre os candidatos 

empatados, no dia 20 de setembro de 2018, às 14h, no Departamento de Recursos 

Humanos da Fundação Santo André. 

 

Onde se lê: 13.1. A lista dos classificados no presente Concurso Público será 

publicada no dia 3 de setembro de 2018, a partir das 16h, no portal eletrônico da 

Fundação Santo André (www.fsa.br) e por meio de lista afixada no Departamento de 

Recursos Humanos. 

13.2 O resultado final será publicado no dia 6 de setembro de 2018, a partir das 16h, 

no portal eletrônico da Fundação Santo André (www.fsa.br) e por meio de lista afixada 

no Departamento de Recursos Humanos. 

Leia-se: 13.1. A lista dos classificados no presente Concurso Público será publicada 

no dia 14 de setembro de 2018, a partir das 16h, no portal eletrônico da Fundação 

Santo André (www.fsa.br) e por meio de lista afixada no Departamento de Recursos 

Humanos. 

13.2 O resultado final será publicado no dia 20 de setembro de 2018, a partir das 16h, 

no portal eletrônico da Fundação Santo André (www.fsa.br) e por meio de lista afixada 

no Departamento de Recursos Humanos. 

 

Onde se lê: 14.6. As respostas dos recursos contra os resultados da prova dissertativa 

e da classificação final Concurso Público serão publicadas no portal eletrônico da 

Fundação Santo André (www.fsa.br) e por meio de lista afixada no Departamento de 

Recursos Humanos, nos dias 6 de setembro de 2018 a partir das 16h. 

Leia-se: 14.6. As respostas dos recursos contra os resultados da prova dissertativa e 

da classificação final Concurso Público serão publicadas no portal eletrônico da 

Fundação Santo André (www.fsa.br) e por meio de lista afixada no Departamento de 

Recursos Humanos, nos dias 20 de setembro de 2018 a partir das 16h. 

http://www.fsa.br/
http://www.fsa.br/
http://www.fsa.br/
http://www.fsa.br/
http://www.fsa.br/
http://www.fsa.br/
http://www.fsa.br/


 
 

As demais disposições do referido Edital permanecem inalteradas. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital, 

não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

 

Santo André, 16 de agosto de 2018. 

 

Prof. Dr. Francisco José Santos Milreu 

Presidente da Fundação Santo André 

 

CRONOGRAMA ALTERADO 

EVENTOS 
DATAS 

PREVISTAS 

Início das inscrições 13/08/2018 

Término das inscrições 24/08/2018 

Publicação da lista de inscritos 27/08/2018 

Data da prova dissertativa 29/08/2018 

Resultado da prova dissertativa 31/08/2018 

Interposição de recurso 03/09/2018 

Resposta de interposição de recursos e publicação de resultado 05/09/2018 

Publicação do Horário da Prova Didática 06/09/2018 

Prova didática 11/09/2018 

Publicação dos classificados 14/09/2018 

Interposição de recursos 17/09/2018 

Resposta de interposição de recursos 20/09/2018 

Publicação do resultado final do concurso 20/09/2018 

 


