:
RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 015/2019 – ESTÁGIO VOLUNTÁRIO PARA
DIREITO - NPJ

A Presidência da Fundação Santo André expede este edital para retificar, no
tocante do Edital 015/2019 – Estágio Voluntário para Direito - NPJ, o que segue:

Onde se lê:
4.1. As inscrições deverão ser efetuadas de 2ª a 6ª feira no Departamento de
Recursos Humanos, no horário das 08 às 12 horas e das 13 às 16 horas, localizado
no prédio do Anexo I da Fundação Santo André, situada na Av. Príncipe de Gales,
821, Bairro Príncipe de Gales, em Santo André, de 03 a 30 de julho de 2019.
Leia-se:
4.1. As inscrições deverão ser efetuadas de 2ª a 6ª feira no Departamento de
Recursos Humanos, no horário das 08 às 12 horas e das 13 às 16 horas, localizado
no prédio do Anexo I da Fundação Santo André, situada na Av. Príncipe de Gales,
821, Bairro Príncipe de Gales, em Santo André, de 03 de julho de 2019 a 09 de
agosto de 2019.
Onde se lê:
6.2. A prova será aplicada das 09h00 às 10h30, do dia 31 de julho de 2019,
tendo duração improrrogável de 1h30 (uma hora e trinta minutos), já incluído o
tempo para preenchimento da folha de respostas das questões objetivas.
6.3.Os candidatos deverão comparecer no dia 31 de julho de 2019, às 08h30,
ou seja, 30(trinta) minutos antes do início da(s) prova(s), na sala 07 do
prédio Anexo II, primeiro andar, localizado na Avenida Príncipe de Gales, nº
821, Príncipe de Gales, Santo André-SP, portando documento de identificação
com foto e o comprovante de inscrição.
Leia-se:
6.2. A prova será aplicada das 09h00 às 10h30, do dia 12 de agosto de 2019,
tendo duração improrrogável de 1h30 (uma hora e trinta minutos), já incluído o
tempo para preenchimento da folha de respostas das questões objetivas.
6.3.Os candidatos deverão comparecer no dia 12 de agosto de 2019, às 08h30,
ou seja, 30(trinta) minutos antes do início da(s) prova(s), na sala 07 do prédio
Anexo II, primeiro andar, localizado na Avenida Príncipe de Gales, nº 821,
Príncipe de Gales, Santo André-SP, portando documento de identificação com foto
e o comprovante de inscrição.
Onde se lê:
6.3.1 O gabarito preliminar das questões objetivas será publicado no dia 31 de
julho de 2019, a partir das 16h no website editais.fsa.br.
6.4 Os candidatos poderão interpor recurso até às 16h, do dia 01 de agosto de
2019, no Setor de Concursos da Fundação Santo André, expondo, em

:

fundamentação consistente, as razões de inconformismo com a resposta e
indicando a solução pretendida (alteração do gabarito ou anulação da questão).
6.4.1 Após o julgamento dos recursos e, se procedentes, serão publicados novos
gabaritos no dia 05 de agosto de 2019, a partir das 16h, no website editais.fsa.br,
e a lista de classificados.
Leia-se:
6.3.2 O gabarito preliminar das questões objetivas será publicado no dia 12 de
agosto de 2019, a partir das 16h no website editais.fsa.br.
6.4 Os candidatos poderão interpor recurso até às 16h, do dia 13 de agosto de
2019, no Setor de Concursos da Fundação Santo André, expondo, em
fundamentação consistente, as razões de inconformismo com a resposta e
indicando a solução pretendida (alteração do gabarito ou anulação da questão).
6.4.1 Após o julgamento dos recursos e, se procedentes, serão publicados novos
gabaritos no dia 14 de agosto de 2019, a partir das 16h, no website editais.fsa.br,
e a lista de classificados.
Onde se lê:
6.5 Os candidatos poderão interpor recursos contra a classificação até às 16h
do dia 06 de agosto de 2019.
6.6
O resultado final dos classificados será divulgado a partir das 16h do dia 07
de agosto de 2019, no website editais.fsa.br, e no Departamento de Recursos
Humanos da FSA.
Leia-se:
6.7 Os candidatos poderão interpor recursos contra a classificação até às 16h
do dia 15 de agosto de 2019.
6.8
O resultado final dos classificados será divulgado a partir das 16h do dia 16
de agosto de 2019, no website editais.fsa.br, e no Departamento de Recursos
Humanos da FSA.

CRONOGRAMA RETIFICADO
Evento
Início das inscrições
Término das inscrições
Aplicação das provas objetivas
Publicação dos gabaritos das questões objetivas
Interposição de recursos
Publicação dos classificados
Interposição de recurso sobre a lista de classificados
Publicação do resultado final

Data prevista
03/07/2019
09/08/2019
12/08/2019
12/08/2019
13/08/2019
14/08/2019
15/08/2019
16/08/2019

:

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, 30 de julho de 2019.

Prof. Dr. Rodrigo Cutri
Presidente da Fundação Santo André

