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O Diretor Geral do Campus São Paulo torna público o cronograma previsto do processo seletivo 
simplificado para a contratação de professores substitutos, nos termos do Edital nº 585/19, referente, 
exclusivamente, às áreas e vagas existentes neste campus. 
Campus: São Paulo Áreas:  

AC Informática (1 vaga) 

 
Cronograma  

Prorrogação de inscrições e retificação de formação exigida 
Evento Data 

Publicação do Edital no Diário Oficial da União 07/08/2019 
Período de Inscrições - PRORROGAÇÃO 26/07/2019 a 20/08/2019 
Homologação das Inscrições 21/08/2019 
Recursos contra homologação das Inscrições 22/08/2019 e 23/08/2019 
Resultado dos Recursos contra homologação das Inscrições 27/08/2019 
Publicação da Banca Examinadora 27/08/2019 
Divulgação das datas, locais e horários das prova de desempenho, 
prova de títulos e experiência profissional 

27/08/2019 

Recursos sobre a composição da Banca Examinadora 28/08/2019 e 29/08/2019 
Resultado dos Recursos sobre a composição da Banca 
Examinadora 

30/08/2019 

Prova de desempenho, prova de títulos e experiência profissional 02/09/2019 e 03/09/2019 
Resultado: 
- Prova de desempenho, prova de títulos e experiência 
profissional; 
- Classificação no Processo Seletivo 

05/09/2019 

Recursos: 
- Resultados Prova de desempenho, prova de títulos e experiência 
profissional; 
- Classificação no Processo Seletivo. 

 
06/09/2019 e 09/09/2019 

Resultado dos Recursos sobre: 
- Prova de desempenho, prova de títulos e experiência 
profissional; 
- Classificação no Processo Seletivo 

11/09/2019 

Homologação do Edital 12/09/2019 
*Eventuais alterações neste cronograma serão divulgadas no Site oficial do IFSP Campus São Paulo: 

http://spo.ifsp.edu.br.  
**A prova de desempenho didático-pedagógica e a avaliação de títulos e experiência profissional poderá ser 

realizada em qualquer data e horário compreendido entre as datas previstas no cronograma acima. A data e o horário 
exato de cada candidato serão conhecidos quando da divulgação da convocação para as referidas provas. 

 
São Paulo, 06 de agosto de 2019 

 
 
 

LUÍS CLÁUDIO DE MATOS LIMA JÚNIOR 

ATO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA – PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES 

Edital 585 de 06/08/2019 - DOU 07/08/2019 


