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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 
181/2020, referente, exclusivamente, às áreas e vagas existentes neste campus, no caso deste 
Edital, unicamente para LIBRAS 

 
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente através do endereço eletrônico 

substituto.spo@ifsp.edu.br , no período de: 08/06/2020 a 19/06/2020.  
 
Para efetuar a inscrição, o candidato deverá encaminhar como assunto do e-mail: PSS 

Substituto 181_LIBRAS_[nome do candidato]. 
 
No corpo do e-mail deverá constar: nome completo; endereço; telefones para contato; 

formação e relação dos documentos que serão anexados. No anexo, o candidato deverá 
encaminhar os documentos exigidos no item 4.2 do Edital, na ordem em que constam do item, 
em português, em arquivo único em formato .pdf e que não ultrapasse 10 MB (dez megabytes) 

 
O candidato deverá ler atentamente o edital e acompanhar as informações que serão 

divulgadas ou enviadas por e-mail. 
 

Campus: São Paulo Áreas:  
 Libras (1 vaga)  
 Vaga PCD – pessoas com deficiência 

Cronograma 
Evento Data 

Período de Inscrições  08/06/2020 a 19/06/2020 
Período para solicitação de Isenção de Taxa 09/06/2020 a 11/06/2020 
Divulgação dos Temas e Referências 
Bibliográficas 

12/06/2020 

Resultado dos deferimentos e Indeferimentos 
de Isenção de Taxa 

16/06/2020 

Homologação das Inscrições 23/06/2020 
Recursos contra homologação das Inscrições 24 e 25/06/2020 
Resultado dos Recursos contra homologação 
das Inscrições 

29/06/2020 

Publicação da Banca Examinadora 29/06/2020 
Divulgação das Datas, Locais e Horários da 
Entrevista e Prova de Títulos 

29/06/2020 

Recursos sobre a composição da Banca 
Examinadora 

30/06/2020 e 01/07/2020 

Resultado dos Recursos sobre a composição 
da Banca Examinadora 

03/07/2020 

Envio do link para participação da prova de 
desempenho didático - pedagógico 

06/07/2020 

Prova de desempenho didático - pedagógico 07 e/ou 08/07/2020 
Prova de experiência profissional na área e 07 e/ou 08/07/2020 

ATO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA 

Edital 181 de 04/06/2020 - DOU 08/06/2020 
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títulos 
Resultado das Entrevistas e Prova de Títulos; 
e Classificação no Processo Seletivo 

13/07/2020 

Recursos sobre os Resultados das Provas de 
Títulos e Entrevista; e Classificação no 
Processo Seletivo. 

 
14 e 15/07/2020 

Resultado dos Recursos sobre as Provas de 
Títulos e Entrevista 

17/07/2020 

Homologação do Edital 21/07/2020 
 
*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, 08 de junho de 2020 
 
 
 

LUÍS CLÁUDIO DE MATOS LIMA JÚNIOR 


