
 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 023/2019 – AUXILIAR DE BIBLIOTECÁRIA 

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

do Edital 023/2019 – Auxiliar de Bibliotecária, o que segue: 

 

Onde se lê: 

5.3.PERÍODO: de 30 de outubro de 2019 até às 16h do dia 13 de novembro de 2019. 

Leia-se: 

5.3.PERÍODO: de 30 de outubro de 2019 até às 16h do dia 21 de novembro de 2019. 

Onde se lê: 

5.14. A relação dos candidatos inscritos será publicada no portal eletrônico da FSA 

(editais.fsa.br) e afixada  no Departamento de Recursos Humanos no dia  13 de 

novembro de 2019, a partir das 16h. 

Leia-se: 

5.14. A relação dos candidatos inscritos será publicada no portal eletrônico da FSA 

(editais.fsa.br) e afixada  no Departamento de Recursos Humanos no dia  21 de 

novembro de 2019, a partir das 16h. 

Onde se lê: 

8.1.Da prova objetiva: A prestação da prova objetiva ocorrerá no dia 14 de novembro 
de 2019, às 9h30, na sala 05, 1º andar do Prédio da Pós-Graduação do campus da 
Fundação Santo André, localizado na Av. Príncipe de Gales, 821, Vila Príncipe de 
Gales, Santo André/SP. A duração da prova desta etapa será de 1h30 (uma hora e 

meia) improrrogável. 

Leia-se: 

8.1.Da prova objetiva: A prestação da prova objetiva ocorrerá no dia 22 de novembro 
de 2019, às 9h30, na sala 05, 1º andar do Prédio da Pós-Graduação do campus da 

Fundação Santo André, localizado na Av. Príncipe de Gales, 821, Vila Príncipe de 
Gales, Santo André/SP. A duração da prova desta etapa será de 1h30 (uma hora e 
meia) improrrogável. 

Onde se lê: 

9.1.O Gabarito Oficial da prova objetiva será publicado apenas no portal eletrônico da 
FSA (editais.fsa.br) no dia 14 de novembro de 2019, a partir das 16h. 

Leia-se: 

9.1.O Gabarito Oficial da prova objetiva será publicado apenas no portal eletrônico da 
FSA (editais.fsa.br) no dia 22 de novembro de 2019, a partir das 16h. 
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Onde se lê: 

10.2.A interposição de recurso contra o Gabarito Oficial deverá ser protocolada até às 

16h do dia 18 de novembro de 2019. 

10.3. A interposição de recurso contra a classificação final deverá ser protocolada até 
às 16h do dia 22 de novembro de 2019. 

Leia-se: 

10.2.A interposição de recurso contra o Gabarito Oficial deverá ser protocolada até às 

16h do dia 25 de novembro de 2019. 

10.3. A interposição de recurso contra a classificação final deverá ser protocolada até 
às 16h do dia 28 de novembro de 2019. 

Onde se lê: 

11.2.A lista dos candidatos classificados no referido concurso público será publicada 

no dia 21 de novembro de 2019, a partir das 16 horas no site editais.fsa.br e afixada 

no Departamento de Recursos Humanos. 

11.3. O resultado final do concurso público, após interposição de recurso contra a 

publicação da lista dos candidatos classificados, será publicado no dia 25 de 

novembro de 2019, a partir das 16h no site editais.fsa.br e afixado no Departamento 

de Recursos Humanos. 

Leia-se: 

11.2.A lista dos candidatos classificados no referido concurso público será publicada 

no dia 27 de novembro de 2019, a partir das 16 horas no site editais.fsa.br e afixada 

no Departamento de Recursos Humanos. 

11.3. O resultado final do concurso público, após interposição de recurso contra a 

publicação da lista dos candidatos classificados, será publicado no dia 29 de 

novembro de 2019, a partir das 16h no site editais.fsa.br e afixado no Departamento 

de Recursos Humanos. 

Onde se lê: 

13.1 O resultado final do concurso público, após a análise dos recursos contra a 
publicação da lista dos classificados, será publicado no dia 25 de novembro de 2019, a 
partir de 16h no site editais.fsa.br e publicado no Departamento de Recursos Humanos 
da FSA. 
 

Leia-se: 

13.1 O resultado final do concurso público, após a análise dos recursos contra a 
publicação da lista dos classificados, será publicado no dia 29 de novembro de 2019, 
a partir de 16h no site editais.fsa.br e publicado no Departamento de Recursos 
Humanos da FSA. 
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CRONOGRAMA RETIFICADO 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Início das inscrições 30/10/2019 

Término das inscrições 21/11/2019 

Publicação da lista de inscritos 21/11/2019 

Aplicação da prova objetiva 22/11/2019 

Publicação do gabarito 22/11/2019 

Interposição de recurso - gabarito 25/11/2019 

Resposta à interposição de recurso  26/11/2019 

Lista de classificados 27/11/2019 

Interposição de recursos 28/11/2019 

Publicação do resultado final 29/11/2019 

 
 

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, 12 de novembro de 2019. 

 

Prof. Dr. Rodrigo Cutri 

Presidente da Fundação Santo André 


