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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E HOMOLOGAÇÃO 
 

O Presidente do Conselho Superior da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E 
CULTURAL DA ALTA MOGIANA – FUNDAM, com a supervisão da Comissão de Processo Seletivo, 
especialmente nomeada para esse fim, pela Portaria Administrativa nº 01 de 30 de agosto de 2020, 
usando das atribuições legais:  

 

I. DIVULGA a classificação final das provas objetivas realizadas em 20/12/2020. Comunica 
também que não houveram recursos protocolados quanto às questões das provas, do gabarito 
publicado, do resultado preliminar, bem como não houveram candidatos PCD classificados. 
A listagem se encontra em ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO e está disponível para consulta 
através da Internet nos endereços www.integribrasil.com.br, www.fundam.org.br e por afixação 
nos locais de costume da FUNDAM. 
 

II. FAZ SABER que tendo em vista a conclusão dos trabalhos de realização do Processo Seletivo 

de Provas – Edital Nº 01/2020 e não havendo pendências quanto a recursos depois de 
decorridos os prazos legais, referente à função: 2.01 – Assistente Administrativo  

 

RESOLVE RATIFICAR E HOMOLOGAR o Resultado Final do Processo Seletivo para o provimento 

da função acima mencionada, em conformidade com os editais publicados, especialmente a 
Classificação Final dos candidatos, devidamente divulgada em 05/02/2021 através da Internet nos 
endereços: www.integribrasil.com.br; www.fundam.org.br, conforme disposto no Edital do Processo 
Seletivo de Provas – Edital Nº 01/2020.  

 

 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente 

edital resumo, cujo edital completo fica à disposição por afixação nos locais de costume da FUNDAÇÃO 

PARA O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL DA ALTA MOGIANA – FUNDAM e pela 

Internet nos endereços www.integribrasil.com.br ou www.fundam.org.br, visando atender ao restrito 

interesse público. 

 

Sertãozinho/SP, 05 de fevereiro de 2021. 

 

JOSÉ CARLOS CANESIN 

PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR 
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