FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVÊNIOS
MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2019
EDITAL Nº 04/2019 - EDITAL DE ABERTURA
ALTERAÇÃO DA DATA DAS PROVAS E DO CRONOGRAMA
A Fundação do ABC, por meio da Central de Convênios – C.C., no uso de suas atribuições legais, torna
público a ALTERAÇÃO das datas das provas, a RETIFICAÇÃO dos termos do Edital Processo Seletivo Edital nº
04/2019) no que tange aos períodos do Processo Seletivo, ratificando os demais termos do Edital, na
seguinte conformidade:

Onde se lê:
“4. As inscrições ao Processo Seletivo serão realizadas exclusivamente no site da GSA - CONCURSOS, por
meio do Formulário de Inscrição via Internet, no período de 29 de dezembro de 2019 a 26 de janeiro de
2020, observado o horário de Brasília.
4.1. O dia 27 de janeiro de 2020 será reservado exclusivamente para pagamento do boleto bancário, cujo
vencimento será nesta data, não se aceitando, neste dia, realização de inscrição.”
Leia-se:
“4. As inscrições ao Processo Seletivo serão realizadas exclusivamente no site da GSA - CONCURSOS, por
meio do Formulário de Inscrição via Internet, no período de 29 de dezembro de 2019 a 16 de fevereiro de
2020, observado o horário de Brasília.
4.1. O dia 17 de fevereiro de 2020 será reservado exclusivamente para pagamento do boleto bancário, cujo
vencimento será nesta data, não se aceitando, neste dia, realização de inscrição.”

Onde se lê:
“5.2. Efetuar o pagamento referente à inscrição, de acordo com as instruções constantes no endereço
eletrônico, até o dia 27 de janeiro de 2020, no valor correspondente ao emprego para o qual está se
inscrevendo.”
Leia-se:
“5.2. Efetuar o pagamento referente à inscrição, de acordo com as instruções constantes no endereço
eletrônico, até o dia 17 de fevereiro de 2020, no valor correspondente ao emprego para o qual está se
inscrevendo.”
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Onde se lê:
“7. A partir de 30 de janeiro de 2020, o candidato poderá conferir, no endereço eletrônico da GSA CONCURSOS, se os dados da inscrição efetuada pela Internet foram recebidos e se o valor da inscrição foi
pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a GSA - CONCURSOS, através do
telefone (0XX11) 4221- 7979, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 10 às 16 horas (horário de
Brasília), para verificar o ocorrido.”
Leia-se:
“7. A partir de 28 de fevereiro de 2020, o candidato poderá conferir, no endereço eletrônico da GSA CONCURSOS, se os dados da inscrição efetuada pela Internet foram recebidos e se o valor da inscrição foi
pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a GSA - CONCURSOS, através do
telefone (0XX11) 4221- 7979, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 10 às 16 horas (horário de
Brasília), para verificar o ocorrido.”

Onde se lê:
“9. As solicitações de inscrição, com data final até 26 de janeiro de 2020, cujos pagamentos forem
efetuados após o dia 27 de janeiro de 2020, não serão aceitas.”
Onde se lê:
“9. As solicitações de inscrição, com data final até 16 de fevereiro de 2020, cujos pagamentos forem
efetuados após o dia 17 de fevereiro de 2020, não serão aceitas.”
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Onde se lê:

CRONOGRAMA
PREVISTO
CRONOGRAMA PREVISTO
EVENTO
Período de Recebimento das Inscrições.
Último dia reservado para pagamento da taxa de inscrição (data de vencimento do
Boleto Bancário).
Publicação da Lista de Candidatos inscritos e Convocação para as Provas no site
www.gsaconcursos.com.br
Realização das Provas Objetivas, Provas Dissertativas e entrega de documentação para
Avaliação Curricular
Publicação dos gabaritos das provas objetivas no site www.gsaconcursos.com.br.
Divulgação no site www.gsaconcursos.com.br das Notas das Provas Objetivas,
Dissertativas e Avaliação Curricular.
Publicação dos Resultados Finais Preliminares.
Publicação dos Resultados Finais Definitivos e Homologação

PERÍODO/DATA
De 29 de dezembro de
2019 a 26 de janeiro de
2020.
27 de janeiro de 2020.
05 de fevereiro de 2020.
16 de fevereiro de 2020.
19 de fevereiro de 2020.
04 de março de 2020.
11 de março de 2020.
18 de março de 2020.

Leia-se:

CRONOGRAMA
PREVISTO
CRONOGRAMA PREVISTO
EVENTO
Período de Recebimento das Inscrições.
Último dia reservado para pagamento da taxa de inscrição (data de vencimento do
Boleto Bancário).
Publicação da Lista de Candidatos inscritos e Convocação para as Provas no site
www.gsaconcursos.com.br
Realização das Provas Objetivas, Provas Dissertativas e entrega de documentação
para Avaliação Curricular
Publicação dos gabaritos das provas objetivas no site www.gsaconcursos.com.br.
Divulgação no site www.gsaconcursos.com.br das Notas das Provas Objetivas,
Dissertativas, Avaliação Curricular e Resultados Finais Preliminares.
Publicação dos Resultados Finais Definitivos e Homologação

PERÍODO/DATA
De 29 de dezembro de 2019
a 16 de fevereiro de 2020.
17 de fevereiro de 2020.
28 de fevereiro de 2020.
08 de março de 2020.
08 de março de 2020.
13 de março de 2020.
18 de março de 2020.

As datas e os períodos estabelecidos neste cronograma poderão sofrer alterações motivadas por força maior, sendo os
candidatos avisados com antecedência.
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Observações:
1. A retificação do cronograma decorre da impossibilidade ulteriormente constatada de realizar as
provas no dia 16 de fevereiro de 2020, consoante Edital publicado.
2. A retificação do cronograma está embasada nos seguintes itens do Edital:
2.1. Capítulo I - Seção I – item 3;
2.2. Capítulo III – item 43.1; 43.3 e 43.4
2.3. Capítulo XI – item 103:
“A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação
das condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas
legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a
realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.”
2.4. Capítulo XI – item 114:
“Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que
será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.”

Ratificam-se as demais informações contidas no Edital.

Santo André, 17 de janeiro de 2020.
CENTRAL DE CONVÊNIOS - FUNDAÇÃO ABC
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