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COMUNICADOCOMUNICADO

 

Da Comissão Examinadora do processo sele vo de Pós-Graduação, para ingresso no segundo semestre le vo de 2021 no curso de Pós-Da Comissão Examinadora do processo sele vo de Pós-Graduação, para ingresso no segundo semestre le vo de 2021 no curso de Pós-
Graduação Lato Sensu em nível de Especialização em Gestão da Tecnologia da Informação do Câmpus São Paulo.Graduação Lato Sensu em nível de Especialização em Gestão da Tecnologia da Informação do Câmpus São Paulo.

Conforme critérios assinalados no edital IFSP no 229/2021 apresentamos a classificação e as pontuações da Avaliação Escrita:Conforme critérios assinalados no edital IFSP no 229/2021 apresentamos a classificação e as pontuações da Avaliação Escrita:

 

ClassificaçãoClassificação
NúmeroNúmero

dede
InscriçãoInscrição

PPIPPI PCDPCD

PontuaçãoPontuação

MúltiplaMúltipla
EscolhaEscolha

RedaçãoRedação TotalTotal

11 2021.0192021.019   17,017,0 33,033,0 50,050,0

22 2021.0462021.046   15,015,0 34,534,5 49,549,5

33 2021.0142021.014   16,016,0 32,532,5 48,548,5

44 2021.0562021.056   18,018,0 30,030,0 48,048,0

55 2021.0072021.007 XX  16,016,0 31,531,5 47,547,5

66 2021.0672021.067   18,018,0 29,529,5 47,547,5

77 2021.0112021.011   15,015,0 29,529,5 44,544,5

88 2021.0312021.031   14,014,0 30,030,0 44,044,0

99 2021.0342021.034   15,015,0 27,827,8 42,842,8

1010 2021.0402021.040   13,013,0 28,828,8 41,841,8

1111 2021.0102021.010   16,016,0 24,024,0 40,040,0

1212 2021.0392021.039   10,010,0 29,529,5 39,539,5



1313 2021.0432021.043   15,015,0 24,524,5 39,539,5

1414 2021.0472021.047   18,018,0 20,020,0 38,038,0

1515 2021.0642021.064   17,017,0 20,520,5 37,537,5

1616 2021.0012021.001   14,014,0 23,323,3 37,337,3

1717 2021.0062021.006   10,010,0 26,026,0 36,036,0

1818 2021.0632021.063   15,015,0 21,021,0 36,036,0

1919 2021.0502021.050   10,010,0 25,525,5 35,535,5

2020 2021.0522021.052   11,011,0 24,524,5 35,535,5

2121 2021.0182021.018   16,016,0 19,319,3 35,335,3

2222 2021.0022021.002   12,012,0 22,322,3 34,334,3

2323 2021.0602021.060 XX  10,010,0 24,024,0 34,034,0

2424 2021.0262021.026   16,016,0 17,017,0 33,033,0

2525 2021.0132021.013   12,012,0 20,820,8 32,832,8

2626 2021.0362021.036   13,013,0 19,519,5 32,532,5

2727 2021.0652021.065   12,012,0 20,320,3 32,332,3

2828 2021.0412021.041   11,011,0 20,520,5 31,531,5

2929 2021.0082021.008   6,06,0 25,025,0 31,031,0

3030 2021.0252021.025   11,011,0 20,020,0 31,031,0

3131 2021.0322021.032   8,08,0 22,822,8 30,830,8

3232 2021.0152021.015 XX  8,08,0 22,522,5 30,530,5

3333 2021.0032021.003   15,015,0 15,015,0 30,030,0

3434 2021.0272021.027   6,06,0 24,024,0 30,030,0

 



Conforme disposto no edital IFSP no 229/2021, itens 2.8, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10 e 6.1.11, passarão para a Segunda Etapa deste ProcessoConforme disposto no edital IFSP no 229/2021, itens 2.8, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10 e 6.1.11, passarão para a Segunda Etapa deste Processo
Seletivo (Análise de Currículo) os candidatos relacionados abaixo:Seletivo (Análise de Currículo) os candidatos relacionados abaixo:

ClassificaçãoClassificação
NúmeroNúmero

dede
InscriçãoInscrição

PPIPPI PCDPCD

PontuaçãoPontuação

MúltiplaMúltipla
EscolhaEscolha

RedaçãoRedação TotalTotal

11 2021.0192021.019   17,017,0 33,033,0 50,050,0

22 2021.0462021.046   15,015,0 34,534,5 49,549,5

33 2021.0142021.014   16,016,0 32,532,5 48,548,5

44 2021.0562021.056   18,018,0 30,030,0 48,048,0

55 2021.0072021.007 XX  16,016,0 31,531,5 47,547,5

66 2021.0672021.067   18,018,0 29,529,5 47,547,5

77 2021.0112021.011   15,015,0 29,529,5 44,544,5

88 2021.0312021.031   14,014,0 30,030,0 44,044,0

99 2021.0342021.034   15,015,0 27,827,8 42,842,8

1010 2021.0402021.040   13,013,0 28,828,8 41,841,8

1111 2021.0102021.010   16,016,0 24,024,0 40,040,0

1212 2021.0392021.039   10,010,0 29,529,5 39,539,5

1313 2021.0432021.043   15,015,0 24,524,5 39,539,5

1414 2021.0472021.047   18,018,0 20,020,0 38,038,0

1515 2021.0642021.064   17,017,0 20,520,5 37,537,5

1616 2021.0012021.001   14,014,0 23,323,3 37,337,3

1717 2021.0062021.006   10,010,0 26,026,0 36,036,0

1818 2021.0632021.063   15,015,0 21,021,0 36,036,0

1919 2021.0502021.050   10,010,0 25,525,5 35,535,5



2020 2021.0522021.052   11,011,0 24,524,5 35,535,5

2121 2021.0182021.018   16,016,0 19,319,3 35,335,3

2222 2021.0022021.002   12,012,0 22,322,3 34,334,3

2323 2021.0602021.060 XX  10,010,0 24,024,0 34,034,0

2424 2021.0262021.026   16,016,0 17,017,0 33,033,0

2525 2021.0132021.013   12,012,0 20,820,8 32,832,8

2626 2021.0362021.036   13,013,0 19,519,5 32,532,5

2727 2021.0652021.065   12,012,0 20,320,3 32,332,3

2828 2021.0412021.041   11,011,0 20,520,5 31,531,5

2929 2021.0082021.008   6,06,0 25,025,0 31,031,0

3030 2021.0252021.025   11,011,0 20,020,0 31,031,0

3131 2021.0322021.032   8,08,0 22,822,8 30,830,8

3232 2021.0152021.015 XX  8,08,0 22,522,5 30,530,5

3333 2021.0032021.003   15,015,0 15,015,0 30,030,0

3434 2021.0272021.027   6,06,0 24,024,0 30,030,0

 

O resultado das notas ob das na Análise de Currículo será divulgado no dia 02 de Agosto de 2021, única e exclusivamente no endereçoO resultado das notas ob das na Análise de Currículo será divulgado no dia 02 de Agosto de 2021, única e exclusivamente no endereço
eletrônico: eletrônico: http://spo.ifsp.edu.br/http://spo.ifsp.edu.br/ e  e https://spo.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=266https://spo.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=266. . 

 

Conforme critérios assinalados no edital IFSP no 229/2021 divulgamos a análise dos recursos apresentados:Conforme critérios assinalados no edital IFSP no 229/2021 divulgamos a análise dos recursos apresentados:

Número deNúmero de
InscriçãoInscrição

AnáliseAnálise ResultadoResultado

http://spo.ifsp.edu.br/
https://spo.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=266


2021.0032021.003

A correção da prova de redação é feita por pares, peloA correção da prova de redação é feita por pares, pelo
método método double blind reviewdouble blind review, onde cada redação é avaliada, onde cada redação é avaliada
por dois professores, um da área de língua portuguesa epor dois professores, um da área de língua portuguesa e
outro da área de tecnologia da informação. Seguindo esteoutro da área de tecnologia da informação. Seguindo este
método, as redações são avaliadas sem a iden ficação dométodo, as redações são avaliadas sem a iden ficação do
candidato, sendo pontuadas as seguintes competências,candidato, sendo pontuadas as seguintes competências,
conforme disposto nas instruções para a prova de redação:conforme disposto nas instruções para a prova de redação:
a) Demonstração de domínio da norma culta da línguaa) Demonstração de domínio da norma culta da língua
escrita; b) Compreensão da proposta da redação eescrita; b) Compreensão da proposta da redação e
desenvolvimento do tema, dentro dos limites estruturais dodesenvolvimento do tema, dentro dos limites estruturais do
texto disserta vo-argumenta vo (introdução,texto disserta vo-argumenta vo (introdução,
desenvolvimento e finalização); c) Demonstração dedesenvolvimento e finalização); c) Demonstração de
conhecimento do assunto tratado, contemplando citaçõesconhecimento do assunto tratado, contemplando citações
bibliográficas que suportem os argumentos apresentados. ebibliográficas que suportem os argumentos apresentados. e
d) Legibilidade e inteligibilidade do texto desenvolvido. Alémd) Legibilidade e inteligibilidade do texto desenvolvido. Além
das competências apontadas, os avaliadores tambémdas competências apontadas, os avaliadores também
analisam se as instruções constantes na prova de redaçãoanalisam se as instruções constantes na prova de redação
foram atendidas conforme segue: 1)  O tulo da redação éforam atendidas conforme segue: 1)  O tulo da redação é
obrigatório; 2) O texto desenvolvido deverá ter no mínimo 8obrigatório; 2) O texto desenvolvido deverá ter no mínimo 8
e no máximo 10 parágrafos com, no mínimo, 4 linhas parae no máximo 10 parágrafos com, no mínimo, 4 linhas para
cada parágrafo.  Coloque 1 linha em branco entre cadacada parágrafo.  Coloque 1 linha em branco entre cada
parágrafo; e 3) U lize a norma culta da língua portuguesa.parágrafo; e 3) U lize a norma culta da língua portuguesa.
Para cada competência é estabelecida uma pontuação, cujaPara cada competência é estabelecida uma pontuação, cuja
soma totaliza até 40 pontos. Ao final das correções ésoma totaliza até 40 pontos. Ao final das correções é
calculada a média dos pontos atribuídos pelos doiscalculada a média dos pontos atribuídos pelos dois
professores que realizaram a avaliação da redação.professores que realizaram a avaliação da redação.
Conforme solicitado, por meio do recurso apresentado, foiConforme solicitado, por meio do recurso apresentado, foi
reavaliado e verificado a pontuação, bem como a correçãoreavaliado e verificado a pontuação, bem como a correção
dos dois avaliadores. Após a revisão do texto e da notados dois avaliadores. Após a revisão do texto e da nota
atribuída para a redação do candidato, a sua nota foiatribuída para a redação do candidato, a sua nota foi
mantida, razão pela qual o recurso foi mantida, razão pela qual o recurso foi indeferidoindeferido..

INDEFERIDOINDEFERIDO



2021.0182021.018

A correção da prova de redação é feita por pares, peloA correção da prova de redação é feita por pares, pelo
método método double blind reviewdouble blind review, onde cada redação é avaliada, onde cada redação é avaliada
por dois professores, um da área de língua portuguesa epor dois professores, um da área de língua portuguesa e
outro da área de tecnologia da informação. Seguindo esteoutro da área de tecnologia da informação. Seguindo este
método, as redações são avaliadas sem a iden ficação dométodo, as redações são avaliadas sem a iden ficação do
candidato, sendo pontuadas as seguintes competências,candidato, sendo pontuadas as seguintes competências,
conforme disposto nas instruções para a prova de redação:conforme disposto nas instruções para a prova de redação:
a) Demonstração de domínio da norma culta da línguaa) Demonstração de domínio da norma culta da língua
escrita; b) Compreensão da proposta da redação eescrita; b) Compreensão da proposta da redação e
desenvolvimento do tema, dentro dos limites estruturais dodesenvolvimento do tema, dentro dos limites estruturais do
texto disserta vo-argumenta vo (introdução,texto disserta vo-argumenta vo (introdução,
desenvolvimento e finalização); c) Demonstração dedesenvolvimento e finalização); c) Demonstração de
conhecimento do assunto tratado, contemplando citaçõesconhecimento do assunto tratado, contemplando citações
bibliográficas que suportem os argumentos apresentados. ebibliográficas que suportem os argumentos apresentados. e
d) Legibilidade e inteligibilidade do texto desenvolvido. Alémd) Legibilidade e inteligibilidade do texto desenvolvido. Além
das competências apontadas, os avaliadores tambémdas competências apontadas, os avaliadores também
analisam se as instruções constantes na prova de redaçãoanalisam se as instruções constantes na prova de redação
foram atendidas conforme segue: 1)  O tulo da redação éforam atendidas conforme segue: 1)  O tulo da redação é
obrigatório; 2) O texto desenvolvido deverá ter no mínimo 8obrigatório; 2) O texto desenvolvido deverá ter no mínimo 8
e no máximo 10 parágrafos com, no mínimo, 4 linhas parae no máximo 10 parágrafos com, no mínimo, 4 linhas para
cada parágrafo.  Coloque 1 linha em branco entre cadacada parágrafo.  Coloque 1 linha em branco entre cada
parágrafo; e 3) U lize a norma culta da língua portuguesa.parágrafo; e 3) U lize a norma culta da língua portuguesa.
Para cada competência é estabelecida uma pontuação, cujaPara cada competência é estabelecida uma pontuação, cuja
soma totaliza até 40 pontos. Ao final das correções ésoma totaliza até 40 pontos. Ao final das correções é
calculada a média dos pontos atribuídos pelos doiscalculada a média dos pontos atribuídos pelos dois
professores que realizaram a avaliação da redação.professores que realizaram a avaliação da redação.
Conforme solicitado, por meio do recurso apresentado, foiConforme solicitado, por meio do recurso apresentado, foi
reavaliado e verificado a pontuação, bem como a correçãoreavaliado e verificado a pontuação, bem como a correção
dos dois avaliadores. Também informamos que não foramdos dois avaliadores. Também informamos que não foram
iden ficados qualquer po de “evento” que poderia teriden ficados qualquer po de “evento” que poderia ter
comprome do o envio do texto. Após a revisão do texto e dacomprome do o envio do texto. Após a revisão do texto e da
nota atribuída para a redação do candidato, a nota foinota atribuída para a redação do candidato, a nota foi
mantida, razão pela qual o recurso foi mantida, razão pela qual o recurso foi indeferidoindeferido..

INDEFERIDOINDEFERIDO



2021.0622021.062

O item 2.8.1 do edital 229/2021, estabelece que “... 20% dasO item 2.8.1 do edital 229/2021, estabelece que “... 20% das
vagas, serão des nadas a candidatos autodeclarados negrosvagas, serão des nadas a candidatos autodeclarados negros
(pretos e pardos) ou indígenas…”; Sendo assim, conforme(pretos e pardos) ou indígenas…”; Sendo assim, conforme
quadro 1, 4 (quatro) vagas são des nadas aos candidatosquadro 1, 4 (quatro) vagas são des nadas aos candidatos
autodeclarados. No recebimento e homologação daautodeclarados. No recebimento e homologação da
inscrição, o anexo I (autodeclaração étnico racial) doinscrição, o anexo I (autodeclaração étnico racial) do
candidato foi devidamente considerado, desta forma,candidato foi devidamente considerado, desta forma,
conforme recurso apresentado com relação ao corretoconforme recurso apresentado com relação ao correto
apontamento do item PPI na divulgação das notas foiapontamento do item PPI na divulgação das notas foi
deferidodeferido. Com relação a prova de redação,  a correção é. Com relação a prova de redação,  a correção é
realizada por pares, pelo método realizada por pares, pelo método double blind reviewdouble blind review, onde, onde
cada redação é avaliada por dois professores, um da área decada redação é avaliada por dois professores, um da área de
língua portuguesa e outro da área de tecnologia dalíngua portuguesa e outro da área de tecnologia da
informação. Seguindo este método, as redações sãoinformação. Seguindo este método, as redações são
avaliadas sem a iden ficação do candidato, sendo pontuadasavaliadas sem a iden ficação do candidato, sendo pontuadas
as seguintes competências, conforme disposto nasas seguintes competências, conforme disposto nas
instruções para a prova de redação: a) Demonstração deinstruções para a prova de redação: a) Demonstração de
domínio da norma culta da língua escrita; b) Compreensãodomínio da norma culta da língua escrita; b) Compreensão
da proposta da redação e desenvolvimento do tema, dentroda proposta da redação e desenvolvimento do tema, dentro
dos limites estruturais do texto disserta vo-argumenta vodos limites estruturais do texto disserta vo-argumenta vo
(introdução, desenvolvimento e finalização); c)(introdução, desenvolvimento e finalização); c)
Demonstração de conhecimento do assunto tratado,Demonstração de conhecimento do assunto tratado,
contemplando citações bibliográficas que suportem oscontemplando citações bibliográficas que suportem os
argumentos apresentados. e d) Legibilidade e inteligibilidadeargumentos apresentados. e d) Legibilidade e inteligibilidade
do texto desenvolvido. Além das competências apontadas,do texto desenvolvido. Além das competências apontadas,
os avaliadores também analisam se as instruções constantesos avaliadores também analisam se as instruções constantes
na prova de redação foram atendidas conforme segue: 1)  Ona prova de redação foram atendidas conforme segue: 1)  O

tulo da redação é obrigatório; 2) O texto desenvolvidotulo da redação é obrigatório; 2) O texto desenvolvido
deverá ter no mínimo 8 e no máximo 10 parágrafos com, nodeverá ter no mínimo 8 e no máximo 10 parágrafos com, no
mínimo, 4 linhas para cada parágrafo.  Coloque 1 linha emmínimo, 4 linhas para cada parágrafo.  Coloque 1 linha em
branco entre cada parágrafo; e 3) U lize a norma culta dabranco entre cada parágrafo; e 3) U lize a norma culta da
língua portuguesa. Para cada competência é estabelecidalíngua portuguesa. Para cada competência é estabelecida
uma pontuação, cuja soma totaliza até 40 pontos. Ao finaluma pontuação, cuja soma totaliza até 40 pontos. Ao final
das correções é calculada a média dos pontos atribuídosdas correções é calculada a média dos pontos atribuídos
pelos dois professores que realizaram a avaliação dapelos dois professores que realizaram a avaliação da
redação. Além das considerações acima, foi realizado umaredação. Além das considerações acima, foi realizado uma
verificação junto aos arquivos de logs do sistema deverificação junto aos arquivos de logs do sistema de
avaliação e não foram encontrados problemas referente aoavaliação e não foram encontrados problemas referente ao
envio do texto. Contudo, o texto (envio do texto. Contudo, o texto (print print de tela) enviado juntode tela) enviado junto
com o pedido de recurso, foi subme do à análise e correção,com o pedido de recurso, foi subme do à análise e correção,
porém o mesmo está em desacordo com as instruçõesporém o mesmo está em desacordo com as instruções
constantes na prova de redação, sendo assim, a nota foiconstantes na prova de redação, sendo assim, a nota foi
mantida, razão pela qual o recurso foi mantida, razão pela qual o recurso foi indeferidoindeferido..

DEFERIDO/DEFERIDO/

INDEFERIDOINDEFERIDO

2021.0652021.065

Após análise do gabarito publicado no dia 26/07/2021, foiApós análise do gabarito publicado no dia 26/07/2021, foi
iden ficado uma divergência na questão 19. Desta forma, oiden ficado uma divergência na questão 19. Desta forma, o
recurso apresentado pelo candidato foi consideradorecurso apresentado pelo candidato foi considerado
deferido deferido com a retificação do gabarito.com a retificação do gabarito.

DEFERIDODEFERIDO

 

Atenciosamente,Atenciosamente,

                                          

Comissão Examinadora do Processo SeletivoComissão Examinadora do Processo Seletivo

Edital IFSP no 229/2021Edital IFSP no 229/2021

 

29 de julho de 2021

assinatura eletrônica
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