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FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - FSA 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 17/2018 

 
CONVOCAÇÃO - 2ª E 3ª ETAPA (PROVA DIDÁTICA E TÍTULOS) 

   
A FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - FSA, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, torna pública a 
convocação para a realização da Prova Didática (2ª Etapa) e Prova de Títulos (3ª Etapa) do Concurso Público 
para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para cargos de Professor de Nível Superior para 
Graduação, mediante as condições estabelecidas no Edital 17/2018 e nessa convocação.  

 
1. A Prova Didática (2ª Etapa) e Prova de Títulos (3ª Etapa) serão realizadas nos períodos de 11/02 a 14/02/2019, 
para os candidatos convocados, conforme resultado definitivo publicado em 07/02/2019. 
 
2. O cartão de convocação para as provas contendo o local e o horário de realização será disponibilizado no 
endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba “Local de Prova”, na data 08/02/2019, a partir das 17h30min. 
 
3. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 30 (trinta) minutos antes do horário de realização, 
munidos do original de documento de identidade com foto. 
 
4. O candidato deverá entregar, na data e horário destinados à realização da Prova Didática, o Plano de Aula, 
em 3 (três) vias, que contemple os aspectos relativos ao conteúdo programático e, especialmente, os 
aspectos didáticos que embasarão a aula sobre o tema sorteado. 
 
5. 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”. 
 
6. Na Prova Didática a exposição feita pelo candidato terá a duração de 15 (quinze) minutos, sendo permitida 
ao candidato a utilização de computadores e equipamentos eletrônicos, vedada a utilização da Internet. 
 
7. A Banca Examinadora poderá interromper o candidato que ultrapassar o tempo máximo de 15 (quinze) 
minutos. 
 
8. É vedada a participação de espectadores nas Provas Didáticas. 
 
9. O candidato que não atender à chamada para a execução da Prova Didática estará automaticamente 
eliminado do Concurso Público. 

 
10. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário ou fora do local 
designados. 
 
11. Os aparelhos celulares e smartphones dos candidatos deverão permanecer desligados durante a 
realização das provas. 

 
 

Santo André/SP, 08 de fevereiro de 2019. 
 

http://www.ibfc.org.br/

