
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 041/2021

0 Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no uso de suas

atribuições legais, torna público a Retificação do Edital n2 035/2021, processo seletivo para o curso

de PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM AEROPORTOS — PROJETO E CONSTRUÇÃO,

conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens:

1. Na página 6, no item 6. DA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE AVALIAÇÃO

Onde se lê:

6.1. Etapa Única:

a) Análise da Carta de Intenções;

b) Análise de Títulos, mediante cópia do currículo cadastrado na Plataforma Lattes, apresentada na

inscrição;

c) Análise de Currículo, mediante cópia do currículo cadastrado na Plataforma Lattes, apresentada

na inscrição.

Leia-se:

6.1. Etapa Única:

a) Análise da carta de intenções.

b) Análise de Títulos, mediante cópia do currículo cadastrado na Plataforma Lattes, apresentada

na inscrição:

Doutorado na área de engenharia civil ou arquitetura: 70 (setenta) pontos;

Mestrado na área de engenharia civil ou arquitetura: 50 (cinquenta) pontos;

Especialização na área de engenharia civil ou arquitetura: 30 (trinta) pontos;

Nesta avaliação a pontuação máxima obtida será de 70 pontos. Será considerado apenas o maior

titulo.

c) Análise de Currículo, mediante cópia do currículo cadastrado na Plataforma Lattes, apresentada

na inscrição:

Trabalho profissional associado ao tema Aeroportos e atividades afins: 1 (um) ponto para cada ano

de atividade;

Trabalho profissional associado ao setor de Transportes: 1 (um) ponto para cada ano de atividade;



Trabalho profissional na área de engenharia civil, arquitetura ou tecnologia da construção civil: 0,5

(meio) ponto para cada ano de atividade.

Nesta avaliação a pontuação máxima será de 30 pontos, considerando todos os itens.

2. Na página 7, no item 8. MATRÍCULA

Onde se lê:

8.8. Para realizar a matricula, o candidato selecionado, classificado e aprovado deverá:

8.8.1. Ter cadastro na plataforma Gov.Br, caso não tenha, será necessário realizar o cadastro

(https://www.gov.br/login);

8.8.2. Através da plataforma Gov.Br, acessar o serviço "Matricular-se em Curso de Pós-Graduação

(Lato Sensu e Stricto Sensu) — IFSP" (https://www.gov.br/login);

8.8.3. A partir do botão Iniciar, preencher o formulário de matricula, incluindo todos os campos

requisitados;

8.8.4. Anexar cópia dos seguintes documentos, primando por anexar cópias legíveis e em formato

PDF, JPG, JPEG ou PNG:

a) Diploma registrado de graduação em nível superior em curso reconhecido pelo MEC ou Atestado

de Conclusão de Curso, caso o candidato tenha apresentado no ato de inscrição apenas uma

declaração de conclusão de curso ou feito inscrição condicional utilizando o Anexo VIII deste Edital.

0 candidato selecionado que fizer matricula sem o diploma registrado deverá, obrigatoriamente,

apresentá-lo ao longo do curso de especialização. A apresentação do diploma registrado é condição

necessária para a expedição do certificado de especialização;

b) Histórico Escolar do curso de graduação em nível superior. Caso o Histórico não tenha sido

expedido, será aceito o Atestado de Conclusão do curso de graduação, sendo que o candidato

deverá, obrigatoriamente, apresentar o Histórico ao longo curso;

c) Carteira de Identidade (RG), Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), Carteira Nacional de

Habilitação (CNH) ou Passaporte;

d) Certidão ou Sentença Judicial, caso haja mudança do nome civil;

e) Certidão de Quitação Eleitoral (http://www.tse.jus.br) ou declaração informando que está quite

com a Justiça Eleitoral, conforme Anexo V;

Certidão de Alistamento Militar ou Carteira de Reservista, caso se aplique;

g) Se estrangeiro, o candidato deverá apresentar cópia de diploma de graduação revalidado e

histórico escolar;

h) Comprovante de Endereço atualizado ou declaração de endereço, conforme Anexo VI;

I) Laudo Médico emitido nos últimos 12 meses, caso se aplique;

j) Link para Currículo Lanes;

k) Foto 3X4 recente.



Leia-se

8.8. Para realizar a matricula, o candidato selecionado, classificado e aprovado deverá enviar por e-

mail: ingressantespos@ifsp.edu.br com o seguinte titulo: INGRESSANTES 2021- AEROPORTOS, os

documentos abaixo, primando por anexar cópias legíveis e em formato PDF.

a) Diploma registrado de graduação em nível superior em curso reconhecido pelo MEC ou Atestado

de Conclusão de Curso, caso o candidato tenha apresentado no ato de inscrição apenas uma

declaração de conclusão de curso ou feito inscrição condicional utilizando o Anexo VIII deste Edital.

0 candidato selecionado que fizer matricula sem o diploma registrado deverá, obrigatoriamente,

apresentá-lo ao longo do curso de especialização. A apresentação do diploma registrado é condição

necessária para a expedição do certificado de especialização;

b) Histórico Escolar do curso de graduação em nível superior. Caso o Histórico não tenha sido

expedido, será aceito o Atestado de Conclusão do curso de graduação, sendo que o candidato

devera, obrigatoriamente, apresentar o Histórico ao longo curso;

c) Carteira de Identidade (RG), Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), Carteira Nacional de

Habilitação (CNH) ou Passaporte;

d) Certidão ou Sentença Judicial, caso haja mudança do nome civil;

e) Certidão de Quitação Eleitoral (http://www.tse.ius.br) ou declaração informando que esta quite

com a Justiça Eleitoral, conforme Anexo V;

f) Certidão de Alistamento Militar ou Carteira de Reservista, caso se aplique;

g) Se estrangeiro, o candidato deverá apresentar cópia de diploma de graduação revalidado e

histórico escolar;

h) Comprovante de Endereço atualizado ou declaração de endereço, conforme Anexo VI;

i) Laudo Médico emitido nos últimos 12 meses, caso se aplique;

j) Link para Currículo Lattes;

k) Foto 3X4 recente.

3. Na página 8, no item 8. DA MATRÍCULA, excluir:

8.8.5. Para informações ou dúvidas sobre a matricula na plataforma Gov.Br, o candidato deverá

entrar em contato com a Secretaria da Pós-Graduação do Câmpus São Paulo, através do e-mail:

spg spo@ifsp.edu.br ou acessar o manual de instruções para o preenchimento do formulário de

matricula via plataforma Gov.Br, através do link: https://manuais.ifsp.edu.br/books/guia-do-

processo-de-matr%C3%ADcula/page/solicitar-matr%C3%ADcula-em-curso-de-p%C3%B3s-

gradua%C3%A7%C3%A3o.

São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
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Reitor


