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EDTTAL n" A\2í2A18 - CONCURSO PÚBLTCO - GRADUAÇÃO

A Fundação Santo André reaLizará;, sob a responsabilidade da PROGRAD, Concurso Público,
destinado à CONTRATÁÇÃO de docentes para o Centro Universiüário Fundação Santo André,
sob Regime da CLT, por pftLZo indeterminado, e formação de cadastro reserva.

1. DAS TIISPOSTÇÕES rnrr.rMINÂRES
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital.
1.2. A seleção paÍa o cargo de que trata este Edital serârealizada por meio de provas e títulos.
1.3. Os candidatos aprovados serão convocados, observada a necessidade de provimento e a
ordem de classificaqáo, pata a realízaçáo da etapa de exames médicos admissionais, de caráter
unicamente eliminatório, de responsabilidade da Fundação Santo An&é (FSA).
2. DOS CARGOS, YAGAS, SALÁRIOS, HORÁRIOS, CARGA HORÁRIÂ SEMANAL E
REQUISITOS MÍNIMOS
2.1. As horaria semanal requisitos mínimos seguem no

t Para esse cârgo, não há reserva de vaga para candidato com deficiência para provimento
imediato, em virtude do quantitativo oferecido, sendo mantido o cadastro de reserva.
2.2.Benefrcios: aqueles previstos na Convenção Coletiva da categoria.
3. DA§ YAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTAI}ORES DE DEFICTÊNCTE
3-1- Às pessoas portadoras de deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são
facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal é assegurado o direito de inscrição
para os cargos, no presente concuffio público, desde que as atribuições sejam compatíveis com a
deficiência de que são portadoras.

vagas, cargos, salários, horários, catga

Profosscr
Nível I

§uperior
Fara

Graduação

37,78
bla

Prazo
indeterminado

Simulaçâo de
Processamento
de Materiais

4WatLas

Quarta-feira
das 21h20 às
23H00 e
Sextâ-feira da.s

19h30 às
2rhl0

Graduação em Engenharia
de Materiais, Engcrharia
Mecânica ou Engenharia
Metalúrgica.

Título obtido em cursos de
pós-graduação lato-sensq oa
área da disciplin4 autorizado
pelo órgão competonte.

ou 50oÁ dos Créditos em
Prograrna de Mestrado
recomendado pela CAPES.

ou preferencialmente com
Mestrado ou Doutorado oa

fuea da discipliua pretendida.

E possuir experiência em

software de simulação de

injeção de polímero1
simulação de fimdição e

simulação de estampagem.
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3.2. Consideram-se pessüas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias

drsçrimiaadas ao Deçreto 3.29$199 ç suas alterações.
3.3. Do tatal a ser §ontratado, serão reservadas SYo {ciaco por eento) das vagas a candidato

portador de defiçiênci4 observada a ordem de classiÍicação e o resuitado dos ExaÍnes kledicos

Admissianais, conforme previsto no Decreto 3.298i9ç, de 2}il2ll999, e alterações posteriores,

que regulame&tam a Lei 7"853189, de 2411Ü/We9.
j + g* pessoas poriadoras de defieiência, resguardadas as condições especiais previstas no

Decreto 3.29&í99, particularmente em seu artigo 40, participarão da concurso público em

igualdade de condiçõss com os demais candidatos.

3.5. Para eonçoffÊr a uma dçssas rragas, o candidatç dçvçrá prÇençhÊr, CORRETA e

COMPLETÂMENTE, a Íicha de inscrição, declarar c{s) tipo(s) de deficiência(s} e encaminhar, à

Fundação §anto Andrg perr SEDEX au Carta Registrada com Àviso de Recebimento (ÂR), até o

último dia de illscrição, na via original ou cópia reprográfica autenticad4 com a identificação do

Processo §eletivo para o qual está inscrito:
a) Reiatorio Médico atestando a especie e o grau ou nívei da deficiênci4 corn expre§§a referência

ao código correspondente da ClassiÍicação Internacional de Doença - CID, bem como a provável

causa Aã *egciência, inclusive para âssegurar previsão de adaptação da sua prova, ernitido nos

últim*s l2 meses;

b) Soticitação de tratamerito diferenciad?, Frova especial, tempo adicional, etc., §e aecessário,

olservado à disposto no item 4. DOS pnÉ-nnQfUSifOS PÀRA ÀS IIíSCRIÇÕnS;
c) Dados pessoais: nome completc, RG e CPF e telefone{s).

Modefu do euvelope pãra envio do laudo e/ou solicitaçãa de atendirnento espeeial:

À Fundaçâo Santo Àndré
AJC Setorde Concursos e Serviças
Concurso Público referente ao EdÊai 003i2018 - êaqo
Participação de Candidata com Deficiência

Av. Príncipe eie Gales, 82'l - Vita Príncipe de Gales - $anto Andrél§P
cEP Gsffi8-650

3 6. O laudo rnédico {original) terá validade somecte par* este conçurso público e não será

devolyido, assim Çonro não serã* fornçcid*s c*pias desse laud*.
3.7. I-retaçã* dos ca*didatos que tiverem a inscriçã* defrrida pârâ coflcorrer na c*adiçãa de

portadores de deficiência será divulgada no endereço eletrônico http:i/www.fsa.br, no segundo

dia útil após o térnino das inscrições.
3.8. À inobservância d* disposto no subitem 3.5 acarretará a perda do direito ao pleito das vagas

reservadas aos candidatos porradores de deficiência.
3.g. Os sffIdidatos que, no ato da inscrição, declararem-se portadores de deficiência, se

aprovados e ciassiÍicados no processo seletivo, terão seus nsmes publicados em lista à parte e,

çaso sbtonham çlassiÍiçação ne*essári4 figurarão também na lista dç çlassifiçação geral por

cârgo.
3.1ô. O eaquadramento do candidato cômo portador de deficiência e o grau de defreiência

capacitante para o exercício do cargo serão definidos durante a realização da Êtapa de Exames

Médicos lldmissionais 4b,
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3.11. Os çanclid*teis €llJc se declararem portaderc* dc deficiênef4 qr:andc corr*oçad*s_ deverãc
çoft-parçrff açsExemçs&Íédiç*sAdp,rrissi*nais.
3.12. As vagâs que não forern preeechidas pcr &lta de ca*didat*s portadorex de deficiência
aprov.ados no Exame Mcdiço Admissional serão preen*hidas peios demais caadidatos apr.=v-ados,
obsei='rada a rrdem geral de classifrcação Fsí carg§.

4. DG§ pRE-REQrrr§rTü§ pÁRA Eq§cRrÇÂ*
4.1. Ser brasilairc, nãto *r] naturalizado, cu cidadão pcrhrgrrês qur tenhe adq*irid* a ig*aldadr
de direitos e ob.rigações civis c c goz* dos direitos palíticos"
4.2. Estar em dia com &s cbrigações eleit*rais.
4.3. Esiar em dia coín ü serviço miiitar cbrigatorio, quando çandidato do sexo masçuiino.
4.4. Não ter sido demitido da Fundação santo André porjusta eêtl§&.
4.5. Ter aptid*o fisica e mental pârâ + exer+icic das atrib*içõe* d+ cirrg+ * que c+lrssffc.
4 6. Coster" nc mínimo, 18 anos cerrple.tos à data de adrqissão.
4.7. Àtender ac requisito mínimo exigido nesie Êdital, rônfôrn:nÕ diseriminadc n* eubitem 2. i.
4.8. Pagar íaxa dr inscriçãc c,CInfcrme item 5,4.

5. rlÂs rr§§cRrÇÕ§§ N(} c*r{crIRs$ pÚBI-rcc
5.1. Ânt*s de cfet-r,rar a ias*rição, o candidata deverá *oe&e*er o edital e çstifiçr-se de rque
preenche tadoe os requisitos exigid*s.
5.2. As iaserições serãc efetuadas exclusivamente aa p+rtal eietrônieo da F§Á" :mrrv.fsa.br, no
ícone FSÀ- EriiÍais.
5 3. PERÍ(}IIO: üeZZ de *gcste de 2ü18 eté *s 16 horas de di* 29 de rg*ste de Zst8.
5.4. Para efetu*r a iascrição, c c**didatc *everá:
a) Pree.ncher a ficha de inscrição disponíve} ao po Êal dâ Fs.\ www.fsa-br.
b) eomparÊtÊr ao Departamento dr Rreursos lIümâao§, Ânrxs I, da Fundaçâr §anto
Ândré no hcrário das 10h às t2h t das 13h às l6h, para realizar o pâsâÍn€ntc da taxa de
inscriç&o ns valor de RS 38&pl (trezento* e eite re*is e vi*te * um eentaver).
c) À taxa de inse:-ição permite i*screva--se ern até dtr;rs discipÍiÊae" F*ra inscrever-sc ern meis de
duas disciplinas é recessário o pagarneato de nova taxa de inserição-
5.5. Para o pagameato do valar da taxa de inscriç.ão, §smerrts poderá ser utilizado ç boieto
bançáno gerado pelo Departamento de Rççursos Humano§, até a data limiÍç dç eaçqsamçnt* dc
período das inscriçôes" Atençãc pâre c hsrárie bnncário.
5.6. A efetiv*ção eia inscriçã* s*me!*c cçerrerá apô* a ei:nfun*ação, pei* I!âne*, do pagamemo
do boíeto refereÍrte à taxa de ir*crição.
5.7. O candid**o d*vryá êrtriegâr no di* da re*IisâçÉo da prsyâ diss*rtativ*, ula* clpia
sirnples dt cade um dor doturuentos: Cêdula de ldentidadr {RÇ.)q Cndastro de Pessoas
Físicas {C.P.F}; CÓpmS ÂUTEIIíTICÂDÂS do{s) I}iptcma{s} do Graduaçãoo pós-
Gr*dnaçil* Lsto '§exsu e §*i*o §sn§n { tt{e*trad* e l}o*tCIradc}; çópi*s simp*es da
CurrÍenlo Latt*ç *tualiz*** e d** dç*xw*nt** e*nrrpr*h*ú*rios d* pr*dtrçãe çi*ntí-{!ç*, Â
docurnentaçâo deve ser *prreserrt*da enn envel*pe lacr*do e n*rne*d*. Nã* serão aeeit*s
complennentações dc doturucntCIs êsü detas ps&ràor*s à prov* disrert*tiva.
5.7.1 Candidatos portadores de diplomas expedidôs püí instituições ÊstüxÍrg€iras deverão
apresentar dosurnento* de revalidaçãa (graduaçãc) c reconheçime*to (pos-gra&raç&* striclo
sensts), orr seia, diplorna(s) apostilad*{s} ero n$eA{§i *). Caso o **ndidatc tenha
aberto pro€ês§o de revalidação elou reccnhecimeftto, ü prot*cclo será aceito para fins de
instriçila. Para efeitos de crxtr*t*çS*, o candidat* deverá aprereatar o{u} dipioma{s}

5$:'
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apostilado(s) por instituições de educação zuperior brasileira, confcrme Resolução No i, de 22
de junho d* 201Ç do Conselho Nacional de Hducaçã*/Câmara *e Ed**açãa Superior.
5.8. As infurrnações prestadas no f,ormulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do
eandidato, dispondo a Fundação Santo André do direito de desclassificar aqtreie que não
preencher o far,nuláric de forma completa, correta e legivel.
5.9. E vedada a transferência do valer pago a titulo de taxa de inscrição para terceir*s ou para
outros concursos públicos ou processos seletivos.
5.10. O valor ref,erente ao pagamenta da taxa de inscriçãa nao §era devolvido ern hipótese
alguma.
5.11. Não haverá isenção total *u parcial do valor da taxa de inserição.
5.12. O comprovânte de inscrição deverá ser mantido ern poder do candidato.
5.13. O eandidato deverá deciarar no f*rmulário de inscrição que tem ciênçia e aceita as
condições e*iabelecidas neste Edital.
5.14. À Fundação Sanlo André se exime de eventuais despesas com viagens e hospedagens cios
candidatos.
5.15. Â relaçãa dos candidatos inscritos será publicada ao poital eletrônico da FSÀ (gnÀr{êê.br)
e aflxada no Departameoto de Recursos Humanos no dia 30 de agosto de 20180 a partir das
16h.

6. DA BANCA EXÀMINADORÀ
6.1, A BANCA EXAMINÀDORÀ desempenhará as funções de comissão exarninadora da(s)
prova(s) e títulos.
6.2 A BANCÀ EXAMINÁDORA deverá ser compôsta por, pelo menos, um doertor Ê um
membre eÉem* à Instituição.
6.3. Apiicam-se aos rnembros da Comissão os seguintes motivos de suspeição elou de
impedimento:
a) ser cônjuge, companheiro ou parente em linha ret4 colateral ou por aÍinidadg aÍé o terceiro
grau, de candidato cuja inscrição haja sido deferida;
b) ter yínçulo pessoal, prçfiçeional fi,l aÇedêmiço cqm qualquer çandidatç cuja insc.rição haja
sido defrrida.
6.4. Os motivos de suspeição e de impedimento deverão ser comunicados à Presidêneia tia
Fundação santo André, justificadament*, por escrito, por qualquer interessado.

7. DÂ§ PROYAS
7. 1. DA PRGVÀ DISSERTATTVÀ
7. i.1. A prCIva dissertativa será eliminataria e ciassificatória.
7 .1.2. A prava dissertativa versará sçbre a matéria disçriminada no quadro a seguir.

coNTEUDo DA PROYÂ: Disciplina: simulação de rrocessüs de Materiais

§menta Bi Íin
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Simular o processamento de material
paliÉE#co pelo processo de injeção,
antecipando suas reações dentro da cavidade,

tais çomo: ternperafuras, pressõe§, linhas de

encontro de fluxo, teÍxpo e condições de
preenctailneato.

Sirnulação dos processos de c*nformação de
chapas, laminação à quente e a frio e

tratamentos termomecânicos em geral, a partir
de urr-r eqtraei0namento matemátiso e métodos
numéricos e experimentais.

Simulação dos proÇ€ssss de fundição
desenvolvimento de aplicações para a indústda
<ie funeiição para aprimorar o rendimento e a
qualidade da fundição com base na tecnologia
de Elemeatos Finitos, é cap+z de prever
deformações e tensÕes residuais, e também
pode trabalhar com prôces§os mais específicos
coÍito modelagem de semissóiidos, sopro de
núcleo, fundição centrifug4 fundição contínua
e com espuma perdida.

Básica:
ROHLEIE& Edson; IIENDERSEN, Iose S.;
Tutoriais de Modelagem 3D -
Utilizando o Solid-works,
Visual Books, 20A6.
FLETCHE&C.Â"J.- Computacional
Techniqr:es fcr Fluid Dynamiesl.
Fundarsental and Genereal
Teehniques, Springer Veriag, Nerv York, i988.
Âltan, T., Ch, S., Gegel, H. "Cotformação
Metais - Fuadarnentos e Apiicaçõesl'.
EESC USP. i999
Complementar:

- Dieter, G. E. "Mechanical Metalurgy''. Mc
Grarar l{ill. 1988

- Wagoner, R. E{., Cherct J.-L. "Fundamentals
of Metal Formin§'. iohn \Yiley &amp; §ons.
1997

- Filho, Avelino Alves. 'Elementos Finitos - A
Base da Tecnologia CAE-. EditaraÉriea. 2Süü

- '\{agoner, R. H., Chenot, J.-L" *Metal

Forming Ânalysis". Cambridge University
Press. ?001

- Hughes, Thcmas J. R, "The Finite Elerneat
Method: tinear Static aad Dynamic Finite
Element Anal,vsis". Dover Publishers. Sept.
2000

- Fish, J., Bellrtschko T. "A First Course on
§inite Elerrrent§' . §iiey. ]une 2üüT

- Belytschko T., Liu, W. K., Moran, B.
'§oniinear Finite Elements for Contínuaand
Structure§'. I#ile5r. Sept 2ü10

7.1.3. A prova dissertativa valerá 100 pontos.
7.1.4. Os candldatos qus obtiverçm pontuação inferior a 50 BontoÊ na prÇlla disç*rtativa sorão
desclassificados.

8. DÀ REÂLIZÁÇÃO DA pRüVÁ, Dr§§ERTÂTTVÂ
f.i. A realização da prova dissertativa ocorrerá em 05 de setrmbro de 2018, âs gh, aa sala 13,
da Pós Graduação do centro universitário Fundação santo,â.ndró.



8.2. E obrigatória a apresettação pelo candidato de documento aficial de identidade (R.G" ou
outros reconhecidos comê tal), com foto, ao fiscal de sala, para que possa identificar-se e realizar
a pícva.
8.3. E l'edado o ingresso de candidato em local de prova em estado de er..idente embriaguez,
portandc arma elou utilizando apareihos eletrônicos (teiefone celular, bip, walkwan, receptor,
gravador, palm tap, pager, releigio digital, máquin* f*t*gráfica ou similares).
8.4. O tempc de duração de cada prova e de 120 minutcs, impr*rrogáveis, sem tempo adicioaal.
8.5. Iniciada a prova e &c curso desta, a candidato somente poderá ausentar-se da sala
acornpaúado de um fiscal.
8.6. E cbngatória a permanência do candidate no local da prova por,
minutos.
8.7. Eurante a realização da prova não será permitido c empréstimo
(inclusive borracha, lápis, canet4 etc).
8.8. E expressamente proibida, durante a realização da prova, consulta a qualquer rnaterial,
liwos, códigos, legislação em geral, regua de eálçula, máquinas calculadoras e outros da mesma
natureza.
8.9. Nã* será permitido, durante a realização da prc!'a, + uso de equiparnentos rnecâniccs,
eietrôniccs ou ópticos que permitaÍl o annazenamento ou a comufticação de dadog inforrnações
ou similares.
8.10. Será desclassificado do Concurso Público o candidato que proceder corn improbidade,
indisciplin4 falta de decoro ou que adotar comportamenlo incorreto ou descortês para com
quaisquer dos fiscais ou membros da BÂNCA EXÀMINAIIORA' seus auxiliares ou autoridades
presentes.
8.11. As questões serão entregues aos candidatos já impressas, oão se permitindo
esclareçimentos sobre o seu enuneiado au sobre o modo de resolvê-las.
8.12. O pleenchimento das respostas será cie inteira respcnsabilidade do candiciato) que cieverá
proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste edital. Em nenhuma
hipotese ha-verá substit*ição da pr*va pCIr ÇÍrÇ dç candidato.
8.13. Serão de inteka responsabilidsde do candidato os prejuízos advi*dos do preenchimento
indevid<-r das respostas.
8.14. ü candidato não poderá amarratai molhar, dobrar, rasgar: mançhar üu, de qlialquer mcdo,
danificar sua prova.
8.15. 0 candidato é responsâvei pela conferência de seus dados pessoais, em expeeial seu nome,
seu número de inscrição e o número de seu documento de identidade.
S.16. E vedadc ao candidato:
a) dar ou receber audlio paÍa a exeeução de quaisquer provas;
b,) comunicâÍ-se ou tentar comunicar-se por via oral, escrita ou por qualquer outro meio com
cutra pessoa, durante a aplicação de prava;
ci pertur,bar, de quaiquer mo{io, a ordem dos trabaihos, incorrendo em comporiamento
inadequado;
d) fazer anotação de informações relativas às suas respostas nCI comprovante de inscrição e/ou
em qualquer outro rneio, que não os permitidos;
e) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o aeompaúamento de fiscal;
Í) ausentar-se da sala, a qualquer tempc, pcrtando a prsva.;
g) praricar falsidade ideologica a quaiquer momento do Proçesso Seletivo;
h) proceder à falsa identi{icação pessoal;
i) a qualquer tempo, utilizar meio ilícito para obter aprovação propria ou de outrem.

na minirno, 30 (trinta)

de quaiquer nraterial

ô&'
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8.17. Àpos o terrnino da prova, o caÍtdidato não poderá retornar ao recinto eÍn que realizou a

prova em rreehuma hip*tese.
8.18. Não haverá segunda charnada ou repetiçãa de prova.

S.19. O não eomparecimentr à prova ou a ehegada e.om atrâso aos loçais de prov-q qua-iqueÍ que

seja o rnotivo, carasíerizará desistência do candidatc e resultará na desclassiÍicação do çandidato

no Concurso hiblico.
g.20. A transgressão a quaisquer das regrâs previstas neste item I irnportarâ na tiesciassiftcação

do candidato"
8.2i. O rezultado da prova dissertativa será pubiicado no psÍtai eletrônico da F§A {g&YwÂêfu)
no dia 12 de setembro de 20tr8n a partir das 16h-
g.Zi É assegurada ao candidata a interposiçâo de recursos, no prazo de ?4h a partir da

publicaçá* dos res*ltados, ccnforme artigo i4 deste Editai.

à.2:. g respüsta da inteipasição do,s rcüursos Ê ü íssulladc final da prova dissertatr-'ra serão

publicados no portal eletrônico da F§A (ywr.fsa.bt) no dia 19 de §etembro dc 2üIS, a partir

das 16h.

9. PRCVÁ" nII}ÁTICÂ
9.1. APrava Eidátiça é pública, rnas é vedada a presença dos demais sandidatos.
g.Z. A horárric da prava Didática será publicado nc dia 2S de setemhro de zÜt$' a pantir das

!.6h, na portal eletrôniça da FSA {grqÊry.f§e}4
g.3. À Prova Didâtica consistirá aa apresentação de uma aula de 30 (triuta) mirutos de duração,

em que o candidato demonstrará sua aptidão prática em exercer o cargü pretendido.
g.4. A c+uteúdo da Prova Didátiça serão as mesm&s da Prova Dissertativa.
g.5. O s*rteio do tema da prova didática será realizado no dia da prova dissertativa,

9.6. A Prova Didátiea terá cará-ter eliminatório e classificatório.
9.?. Na Prova Didática poderãc ser utilizados returso§ audiovisuais.

9.8. A prova üdática será realizaáa no áta 27 de seúembro de 2üI& *r th,
9.9. A prova Didática valerá 1üü pontos, os quais serão atribuidos de acordo som s§ critérios

apontados na tabela a seguir:

TÀBELA DE PONTUAÇÃO DÀ PROYÂ DIDÁTICA

Name do candidatç:

IT{N§ DE ÂYALIÀÇÃÜ

PONTUACÃO-0a100

Examinador.I Examinador 2 Examiaador 3

Coerência da aula apresentada §om o tema

sorteadc

Desenvoivimento do tema na aula prática

conf,orrne bib I io grafi a indicada

Domínio teórico da conteúdo

Uso adequado do ternpo
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Estética de aula

Total

Média íJctal de pontos dividido portrês)

9.10. Os aar,rdidatos que obtiverem pontuação inferior a 5ü poatos na Prova Didática serão
desçlassiÍicados.

10. PROVA I}A TÍTULOS
10. 1. A pro\ra de títulos tem caráter classificatório e será pontuada segundo a tabela abaixo:

TABELA DE rONTUÀÇÃO DE TÍTUTOS

Itens TITTILO§ Pontos

Fcrmação
Àcaiiêmica
(pontuação
máxima:85)

1.1. Graduação aa área do
conhecimento da
disciplina definida pela
CAPES

10

L-2. Graduaçãa fora da área
do conhecimento da
disciplina definida pela
CÀPES

05

1.3. Pós-Graduação Lato-
s€nsu na ixe,a do
coúecimento da
disciplina definida pela
CÂPES

l5

1.4. Fós-Graduação Lato-
sensu fora da area do
coahecimento da
disciplina definida pela
CAPES

TU

i.5. Pós- Graduação Stricta-
Sensu (Mestradoi Ra

área do conhecimento
da diseiplina ciefinida
pela CÀPES

20

1.6" Pós- Graduação Stricto-
Sensu {Mestrado) fcra
da iírea do
coúecimento da
disciplina defiaida pela
CÀPES

IU

1.7. Pós- Graduaçãa Strictc-
Sensu {Doutarado) na

25
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da
do caúecimenta

disciplina definida
CÁPES

1.8. Pós- Graduação Stricto-
Sensu (Doutorado) fora
da átrea do
çoúecimento da
disciplina deÍinida pela
CAPES

1<
IJ

2- Prcdução
Cie.*tífica
úItirnos 5

(pontuação
máxima: 15)

dos

2.1. .Artrgos publicados em
periódicos científicos
iedexâdos

2 pontos por artigo

2.2. Livro publicado 2 pontos por liwo
2.3- Capítulo de livro

pubiicado
I ponto poí eapítulo
publicado

2.4. Organização de obra
*,,Lt:^^.{-f/uurru4(J{1,

0,5 pcnto por organização

?5 Artigos publicados em Cangressos Científicos
2"5.1. Cornpleto ü,5 ponto por artigo
2.3.2. Resumo 0,2 ponto por resurno

2.5.3. Resuma expandido ü,2 ponto por resümo
11. XIA BONTIIAÇAO FrNÁL
11.1 A pontuação Íinal do candidato será o resultado da soma entre os pcntos obtidos n&s prüvas.
11.2. Os candidatos apr*vados serão classificados em ordem decrescente de núrnero de pcntas.

12. I}ÜS CRIT§RIOS DE DE§EMPATE
12 1 Em caso de empats no número total de pontos da(s) prova-(s), terá preftrê*eiq em *rdem
sucessiva e excludsnte, o candidato qlrÊ:
a) for mais idosc dentre os candidatos que contarern com idade superior a 60 ancs, até o ultimo
dia de inscrição neste processo seletivo público, canforme ariigo 27, paxiryrafo úniso, do Estatuto
do Idoso;
b) tiver a a,mior pontuação nâ prêve de títulos.
12 2, §e persistir o empate, senâ ftito sorteio público ertre os sandidatos ernpatadoq no dia $1 de
outubro de 2018. às 14h, no Departamento de Recursos Humanos da Fundação §anto André.

rs. DÀ DlYuLcAÇÃo DO RE§rrLTÂ.rlO
13.1. A trista dos classific*dos ns presente Concurso Fúblico será pub'licada no dia 2d de
setembre de 2018' a partir das 16h, no portal eletrônico da Fundação §anto André
iwww.fsa.br) e por meio de lista afixada no Departamento de Recursos Humanos.
13,2 O resultado {inal sçrá publicado ao dia 0l d* ouÍubro dr 2018, a partir das l6h, no
portal eletrôaico da Fundação Santo Ândré {EÀi'Ã/êa}d.

14. I}SS RECTIR§OS

14 1. E assegurada aos çandidatcs a interposição de recurso contra: a) o resultado da prova
dissertativ4 com vistas às provas pelos candidatos. acompanhados por um funcioniírio do Setor,
sendo vedada a cópia de provas por quaisquer meios: fotocopias, eietrônicos e/ou digitais, b)

»6"'



ffi+rÍtaffi
i,i.li.li.:i.$..ii:...\1..5..1.i:.f1.ii .r11.,i..:r.il,::.j
Si'urts$s*ãr* §ss*tn *t trtt *'*

contra a classificação finai do Concurso Fúblico, no prazü de 24 horas, contadas a partir da

publicaçãa dos resultados em primeira e irltima instânçia à Bansa Examinadara do Cocçurso
Público.
14.?. Os rêcursos previstos nos subilens anteriores deverão ser dirigidos à Bansa Exarniaadora e

protacotrados no Setor de Concursos e Serviças da FSA fios prazos indicados.
14.3. Sg do exaÍne de recursos, resultar afiulação de questão integrante da prov4 a pontuação

correspondellte a essa quesião será atribuída a todos os candidatog independentemente de terem

recorrido.
14.4. A fundamentação constitui pressuposto para o coahecimento do recurso, devendo o

çandidato ser claro, consiste*te e objetivo.
14.5. Recurso inconsistente ou internpestivo será indeferido.
14.6. A respostâ do*q recursos Êontrâ o rezuitado da elassifieaçãa final Concurso Fírblice serão

publicadas nc p*rtal eletrôrica da Fundação §ani* Àndré (snÀrw.fsafu), no dia {}1 de outuhre de
2018, a partin das l6h.
i4.?- Não cúerá nenhum outro reçurso contra a deçisão da Bança Exarninadora dt Concurso
Público.

15. DA VALIDÁDE
15.1 O Concurso Público tem vatridade de 2 (dois) âÊos & ccntar da data de honrclog*ção,
podendo ser proffogado por igual período, a critério da FSÀ

16. Dü§ APROYAI}OS
16.1. Os eandidatos serão classificados em ordem de maior pontuação, obedeçendo aos criterios
previstos neste Editai.
16.2. Quando da abertura de vagas, as candidatos serão contratados seguindo rigoros*mente a

ordem de classificação.
L6.2.L O çandidato primeiro çlasstfiçado deverá Çsmp&recer ao DepartameaJç dç Reçursos
Hurnaaos (DRrü da Fundação Santa A:rdré, §$ prâzo d* 72 horas ccntado d* eenvocação
realiz**a pelo DRE, pêr,I cumprir a etapa de exames médic.os e efltreger os doçumentos
requisitadas parô a contratação. O não comparecimento iic prazo será considerado desistência.

Neste taso, será convocado o segundo classificado, se houvsr, § assim sucsssivament§ até

ocoffer o preenchimento da vaga.

1?. DÀ§ DTSPOSTÇÕES Fngers
17.1. A insedção do candid*to implieará a aceitação das norrnas para CI Concur** Pútrliço,
corúidas neste edital.
1?.2. Para os prazos estabelecidos neste edital, o sábado NÃO é considerada dia útil.
17.3 Os casos omissos serão decididos pela Banca Examinadora do Processo Seletivo.

Prof. D

Presid

í Santos Miireu



AFIEXO I

Inicio das inscrições

Termino das ia*crições

Publicação da lista de inseritas

Data da prova dissertativa

Resultada da prova dissertativa

131S9/20I8Interposiçãc de recurso

n"rp.rt" a- *terposição de recursos e publicação de resultado

Publicação do Hcrário da Prova Didática

7riüBlzüre

Publicaso dos classificados

Interpcsição de recursos

01/tsl201B
Respcsta de iaterposição de íecur§o§

$1lx0l2§18
Publicação do resultado final do concurso

{-


