
 
 

 

 

 

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO - Concurso Público Advogado – 01/2017 
 
 
No Edital nº 01/2017, leia-se como segue e não como constou em relação ao ENDEREÇO e ao CRONOGRAMA 
do concurso público para Advogado: 
 
O endereço do local de realização das provas objetiva e discursiva corresponde a Avenida Andrômeda, 500 
no munícipio de Barueri - SP. 
 
Na primeira etapa, a prova objetiva será realizada no dia 10 de dezembro de 2017 e terá sua duração de 3 
(três) horas sendo das 09h00 às 12h00. O portão será aberto às 8h15. 
 
O gabarito será disponibilizado no site eletrônico www.fieb.edu.br no dia 11 de dezembro de 2017. 
 
A Prova Discursiva será realizada no dia 10 de dezembro de 2017, mesma data da prova objetiva, e terá sua 
duração de 3 (três) horas sendo das 14h00 às 17h00. 
 
O resultado da prova objetiva bem como da prova discursiva e a classificação serão publicados no site 
www.fieb.edu.br até o dia 20 de dezembro de 2017. 

 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
A entrega dos títulos e demais documentos solicitados, ocorrerá nos dias 20 de dezembro de 2017 e 21 de 
dezembro de 2017. 
   
DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
O resultado final do concurso e a classificação serão publicados no site www.fieb.edu.br, até dia 15 de 
janeiro de 2018. 
 

CRONOGRAMA 

Concurso Público Advogado – 01/2017 
Cronograma  

Inscrições  De 25 de setembro até as 15h de  22 de novembro. 

Realização das provas objetiva e discursiva  04 de dezembro que será divulgado no site: o 
www.fieb.edu.br. 

Prova objetiva  10 de dezembro de 2017. 

Prova discursiva  10 de dezembro de 2017 (realizada em formulário 
próprio).  

Divulgação do gabarito  11 de dezembro. 

Resultados das provas objetivas e 
discursivas  

20 de dezembro  

Entrega dos Títulos  20 e 21 de dezembro de 2017 

Resultado do concurso  Até o dia 15 de Janeiro   

 

LUIZ ANTONIO RIBEIRO 

SUPERINTENDENTE 
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