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Aviso de convocação para prova de desempenho didático-pedagógica

Edital nº 479, de 06/12/2021, publicado no DOU de 07/12/2021

A Diretora de Gestão de Pessoas em Exercício do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº 280, de

07/12/2021, torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e o local para a realização da Prova Didático-

pedagógica.

Todos os candidatos deverão apresentar PLANO DE AULA impreterivelmente até 24 horas antes do horário

de sua prova didática, em atendimento aos itens 5.3 e 5.3.1 do Edital, para o e-mail substituto.spo@ifsp.edu.br

com o assunto: PSS Substituto_479_ [nome do candidato]_plano de aula, a fim de que possa ser encaminhado

para análise da banca em tempo hábil (sem o que a pontuação decorrente não será conferida )

Câmpus: SÃO PAULO Área: ARQUITETURA  

Link para
a prova:

Disponível na página do Câmpus São Paulo do IFSP (menu à esquerda), em
Trabalhe aqui / Processo Seletivo Simplificado / Edital nº 479
(https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco?id=201)

Data: 14/01/2022 – BANCA 1 - MANHÃ

Orientações:

O candidato deverá acessar o site com antecedência de 10 minutos de seu horário

A prova será no horário estipulado para cada candidato

Duração máxima de 15 minutos para prova de desempenho didático-pedagógica e até 10 minutos para arguição da

banca examinadora.

O candidato que não comparecer no local, dia e horário da prova será automaticamente desclassificado.

Inscrições e Recursos Deferidos

Horário Nome do Candidato

08h00 AGNES YURI UEHARA BEZERRA

08h30 ALDO GARCIA JÚNIOR

09h00 ALINE SANCHES

09h30 ALINE VICENTE CAVANUS

10h00 ANA CAROLINA CARVALHO FIGUEIREDO

10h30 ANDRE SOARES HAIDAR

11h00 ARIADINE FERNANDES COLLPY BRUNO

11h30 CAMILLA MASSOLA SUMI

         



A Diretora de Gestão de Pessoas em Exercício do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº 280, de

07/12/2021, torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e o local para a realização da Prova Didático-

pedagógica.

Todos os candidatos deverão apresentar PLANO DE AULA impreterivelmente até 24 horas antes do horário

de sua prova didática, em atendimento aos itens 5.3 e 5.3.1 do Edital, para o e-mail substituto.spo@ifsp.edu.br

com o assunto: PSS Substituto_479_ [nome do candidato]_plano de aula, a fim de que possa ser encaminhado

para análise da banca em tempo hábil (sem o que a pontuação decorrente não será conferida )

Câmpus: SÃO PAULO Área: ARQUITETURA  

Link para
 a prova:

Disponível na página do Câmpus São Paulo do IFSP (menu à esquerda), em
Trabalhe aqui / Processo Seletivo Simplificado / Edital nº 479
(https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco?id=201)

Data: 14/01/2022 – BANCA 2 - TARDE

Orientações:

O candidato deverá acessar o site com antecedência de 10 minutos de seu horário

A prova será no horário estipulado para cada candidato

Duração máxima de 15 minutos para prova de desempenho didático-pedagógica e até 10 minutos para arguição da

banca examinadora.

O candidato que não comparecer no local, dia e horário da prova será automaticamente desclassificado.

Inscrições e Recursos Deferidos

Horário Nome do Candidato

14h00 CAROLINA GIROTTI

14h30 CAROLINA HELDT D'ALMEIDA

15h00 CAROLINA RIBEIRO SIMON

15h30 CRISTIANA GONÇALVES PEREIRA RODRIGUES

16h00 DINALVA DERENZO ROLDAN

16h30 DOUGLAS SANTOS SALVADOR

17h00 ELIANE FERREIRA DE OMENA

17h30 ELSON ARAUJO

18h00 ENRIQUE GRUNSPAN STASCHOWER

         



A Diretora de Gestão de Pessoas em Exercício do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº 280, de

07/12/2021, torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e o local para a realização da Prova Didático-

pedagógica.

Todos os candidatos deverão apresentar PLANO DE AULA impreterivelmente até 24 horas antes do horário

de sua prova didática, em atendimento aos itens 5.3 e 5.3.1 do Edital, para o e-mail substituto.spo@ifsp.edu.br

com o assunto: PSS Substituto_479_ [nome do candidato]_plano de aula, a fim de que possa ser encaminhado

para análise da banca em tempo hábil (sem o que a pontuação decorrente não será conferida )

Câmpus: SÃO PAULO Área: ARQUITETURA  

Link para
 a prova:

Disponível na página do Câmpus São Paulo do IFSP (menu à esquerda), em
Trabalhe aqui / Processo Seletivo Simplificado / Edital nº 479
(https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco?id=201)

Data: 17/01/2022 – BANCA 3 - MANHÃ

Orientações:

O candidato deverá acessar o site com antecedência de 10 minutos de seu horário

A prova será no horário estipulado para cada candidato

Duração máxima de 15 minutos para prova de desempenho didático-pedagógica e até 10 minutos para arguição da

banca examinadora.

O candidato que não comparecer no local, dia e horário da prova será automaticamente desclassificado.

Inscrições e Recursos Deferidos

Horário Nome do Candidato

08h00 ERCIO BARBUGIAN

08h30 ESTEVAM VANALE OTERO

09h00 FELLIPE PASTORE DE SANTANA

09h30 FERNANDA CARDOSO DE FARIA

10h00 GUILHERME ROCHA FORMICKI

10h30 HELOISA MARTIN MENDES PEREIRA HELENA

11h00 HULDA ERNA WEHMANN

11h30 ISADORA GARCIA DE ALBUQUERQUE LEITÃO

         



A Diretora de Gestão de Pessoas em Exercício do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº 280, de

07/12/2021, torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e o local para a realização da Prova Didático-

pedagógica.

Todos os candidatos deverão apresentar PLANO DE AULA impreterivelmente até 24 horas antes do horário

de sua prova didática, em atendimento aos itens 5.3 e 5.3.1 do Edital, para o e-mail substituto.spo@ifsp.edu.br

com o assunto: PSS Substituto_479_ [nome do candidato]_plano de aula, a fim de que possa ser encaminhado

para análise da banca em tempo hábil (sem o que a pontuação decorrente não será conferida )

Câmpus: SÃO PAULO Área: ARQUITETURA  

Link para
a prova:

Disponível na página do Câmpus São Paulo do IFSP (menu à esquerda), em
Trabalhe aqui / Processo Seletivo Simplificado / Edital nº 479
(https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco?id=201)

Data: 17/01/2022 – BANCA 4 – TARDE

Orientações:

O candidato deverá acessar o site com antecedência de 10 minutos de seu horário

A prova será no horário estipulado para cada candidato

Duração máxima de 15 minutos para prova de desempenho didático-pedagógica e até 10 minutos para arguição da

banca examinadora.

O candidato que não comparecer no local, dia e horário da prova será automaticamente desclassificado.

Inscrições e Recursos Deferidos

Horário Nome do Candidato

14h00 JANAINA ALMEIDA STEDILE

14h30 JASMINE LUIZA SOUZA SILVA

15h00 JOICE GENARO GOMES

15h30 JOYCE REIS FERREIRA SILVA

16h00 JULIANA CORRÊA GONÇALVES

16h30 LAIS SILVA AMORIM

17h00 LARISSA DE ALCANTARA VIANA

17h30 LARISSA NEGRIS DE SOUZA

18h00 LAURA REILY DE SOUZA

18h30 LEONARDO BATISTA DE ANDRADE

         



A Diretora de Gestão de Pessoas em Exercício do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº 280, de

07/12/2021, torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e o local para a realização da Prova Didático-

pedagógica.

Todos os candidatos deverão apresentar PLANO DE AULA impreterivelmente até 24 horas antes do horário

de sua prova didática, em atendimento aos itens 5.3 e 5.3.1 do Edital, para o e-mail substituto.spo@ifsp.edu.br

com o assunto: PSS Substituto_479_ [nome do candidato]_plano de aula, a fim de que possa ser encaminhado

para análise da banca em tempo hábil (sem o que a pontuação decorrente não será conferida )

Câmpus: SÃO PAULO Área: ARQUITETURA  

Link para
 a prova:

Disponível na página do Câmpus São Paulo do IFSP (menu à esquerda), em
Trabalhe aqui / Processo Seletivo Simplificado / Edital nº 479
(https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco?id=201)

Data: 18/01/2022 – BANCA 5 - MANHÃ

Orientações:

O candidato deverá acessar o site com antecedência de 10 minutos de seu horário

A prova será no horário estipulado para cada candidato

Duração máxima de 15 minutos para prova de desempenho didático-pedagógica e até 10 minutos para arguição da

banca examinadora.

O candidato que não comparecer no local, dia e horário da prova será automaticamente desclassificado.

Inscrições e Recursos Deferidos

Horário Nome do Candidato

08h00 LETÍCIA SANTOS BORÉM

08h30 LIANA PAULA PEREZ DE OLIVEIRA

09h00 LUCAS FIGUEIREDO BAISCH

09h30 LUÍS EDUARDO LOIOLA DE MENEZES

10h00 MARCOS KIYOTO DE TANI E ISODA

10h30 MARIA ANGÉLICA MOCCI

11h00 MARIA DO CARMO BOAVENTURA RESENDE MOTTA

11h30 MARIANA CAVALCANTI PESSOA TONASSO

         



A Diretora de Gestão de Pessoas em Exercício do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº 280, de

07/12/2021, torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e o local para a realização da Prova Didático-

pedagógica.

Todos os candidatos deverão apresentar PLANO DE AULA impreterivelmente até 24 horas antes do horário

de sua prova didática, em atendimento aos itens 5.3 e 5.3.1 do Edital, para o e-mail substituto.spo@ifsp.edu.br

com o assunto: PSS Substituto_479_ [nome do candidato]_plano de aula, a fim de que possa ser encaminhado

para análise da banca em tempo hábil (sem o que a pontuação decorrente não será conferida )

Câmpus: SÃO PAULO Área: ARQUITETURA  

Link para a
prova:

Disponível na página do Câmpus São Paulo do IFSP (menu à esquerda), em
Trabalhe aqui / Processo Seletivo Simplificado / Edital nº 479
(https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco?id=201)

Data: 18/01/2022 – BANCA 6 – TARDE

Orientações:

O candidato deverá acessar o site com antecedência de 10 minutos de seu horário

A prova será no horário estipulado para cada candidato

Duração máxima de 15 minutos para prova de desempenho didático-pedagógica e até 10 minutos para arguição da

banca examinadora.

O candidato que não comparecer no local, dia e horário da prova será automaticamente desclassificado.

Inscrições e Recursos Deferidos

Horário Nome do Candidato

14h00 NARA GABRIELA DE MESQUITA PEIXOTO

14h30 NATALIA BARRETO SILVEIRA

15h00 NATALIA MARIA GASPAR

15h30 PAULO CASSIO DE MORAES GONCALVES

16h00 ROBSON CANUTO DA SILVA

16h30 ROSA ITALICA MIGLIONICO

17h00 VALÉRIA AZZI COLLET DA GRAÇA

17h30 VALÉRIA NAGY DE OLIVEIRA CAMPOS

18h00 VINÍCIUS OKADA MICHELETTO DE MORAES D'AMICO

18h30 YASMIN ANEFALOS DE OLIVEIRA

         



A Diretora de Gestão de Pessoas em Exercício do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº 280, de

07/12/2021, torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e o local para a realização da Prova Didático-

pedagógica.

Todos os candidatos deverão apresentar PLANO DE AULA impreterivelmente até 24 horas antes do horário

de sua prova didática, em atendimento aos itens 5.3 e 5.3.1 do Edital, para o e-mail substituto.spo@ifsp.edu.br

com o assunto: PSS Substituto_479_ [nome do candidato]_plano de aula, a fim de que possa ser encaminhado

para análise da banca em tempo hábil (sem o que a pontuação decorrente não será conferida )

Câmpus: SÃO PAULO Área: ENGENHARIA CIVIL  

Link para
a prova:

Disponível na página do Câmpus São Paulo do IFSP (menu à esquerda), em
Trabalhe aqui / Processo Seletivo Simplificado / Edital nº 479
(https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco?id=201)

Data: 11/01/2022

Orientações:

O candidato deverá acessar o site com antecedência de 10 minutos de seu horário

A prova será no horário estipulado para cada candidato

Duração máxima de 15 minutos para prova de desempenho didático-pedagógica e até 10 minutos para arguição da

banca examinadora.

O candidato que não comparecer no local, dia e horário da prova será automaticamente desclassificado.

Inscrições e Recursos Deferidos

Horário Nome do Candidato

08h00 ADEMIR DE JESUS MOREIRA

08h30 ANDERSON GARCIA

09h00 ANDRE DE LIMA COELHO

09h30 ANDREWS DE SOUZA

10h00 ANTONIO LUIZ CARMO SANTOS

10h30 ELAINE FARNEZE DE CAMARGO

11h00 EMERSON FELIPE FELIX

11h30 EUGENIA LIMA BENJAMIM

14h00 GABRIEL CLAUDE JOSEPH DAOU

14h30 GABRIEL ORQUIZAS MATTIELO PEDROSO

15h00 GLEIDSON MARTINS DA COSTA

15h30 GUILHERME PIVA DOS SANTOS

16h00 IZABEL BORGES FERREIRA

16h30 JAMES ANTONIO ROQUE

17h00 JOSÉ FRANCISCO TOLEDO MELARA

         



A Diretora de Gestão de Pessoas em Exercício do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº 280, de

07/12/2021, torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e o local para a realização da Prova Didático-

pedagógica.

Todos os candidatos deverão apresentar PLANO DE AULA impreterivelmente até 24 horas antes do horário

de sua prova didática, em atendimento aos itens 5.3 e 5.3.1 do Edital, para o e-mail substituto.spo@ifsp.edu.br

com o assunto: PSS Substituto_479_ [nome do candidato]_plano de aula, a fim de que possa ser encaminhado

para análise da banca em tempo hábil (sem o que a pontuação decorrente não será conferida )

Câmpus: SÃO PAULO Área: ENGENHARIA CIVIL  

Link para
 a prova:

Disponível na página do Câmpus São Paulo do IFSP (menu à esquerda), em
Trabalhe aqui / Processo Seletivo Simplificado / Edital nº 479
(https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco?id=201)

Data: 12/01/2022

Orientações:

O candidato deverá acessar o site com antecedência de 10 minutos de seu horário

A prova será no horário estipulado para cada candidato

Duração máxima de 15 minutos para prova de desempenho didático-pedagógica e até 10 minutos para arguição da

banca examinadora.

O candidato que não comparecer no local, dia e horário da prova será automaticamente desclassificado.

Inscrições e Recursos Deferidos

Horário Nome do Candidato

08h00 LUCAS RAFAEL FERREIRA

08h30 MARCUS DOS REIS

09h00 ROSIVANIA FERREIRA DA SILVA

09h30 SAMUEL SANTOS NAVARRO

10h00 TATIANA GAKIYA MEDVEDCHIKOFF

10h30 THISBE CORDEIRO PRATES

         



A Diretora de Gestão de Pessoas em Exercício do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº 280, de

07/12/2021, torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e o local para a realização da Prova Didático-

pedagógica.

Todos os candidatos deverão apresentar PLANO DE AULA impreterivelmente até 24 horas antes do horário

de sua prova didática, em atendimento aos itens 5.3 e 5.3.1 do Edital, para o e-mail substituto.spo@ifsp.edu.br

com o assunto: PSS Substituto_479_ [nome do candidato]_plano de aula, a fim de que possa ser encaminhado

para análise da banca em tempo hábil (sem o que a pontuação decorrente não será conferida )

Câmpus: SÃO PAULO Área: FÍSICA  

Link para
a prova:

Disponível na página do Câmpus São Paulo do IFSP (menu à esquerda), em
Trabalhe aqui / Processo Seletivo Simplificado / Edital nº 479
(https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco?id=201)

Data: 11/01/2022  - BANCA 1

Orientações:

O candidato deverá acessar o site com antecedência de 10 minutos de seu horário

A prova será no horário estipulado para cada candidato

Duração máxima de 15 minutos para prova de desempenho didático-pedagógica e até 10 minutos para arguição da

banca examinadora.

O candidato que não comparecer no local, dia e horário da prova será automaticamente desclassificado.

Inscrições e Recursos Deferidos

Horário Nome do Candidato

08h30 ANTONIO GIACOMO PEDRINE

09h00 ANTONIO LUIZ CARMO SANTOS

09h30 APARECIDO DE ARRUDA SOBRINHO

10h00 BRUNO CORREIA MOTA

10h30 CLAUDIA SANTOS DO NASCIMENTO VILAS BÔAS

11h00 CRISTIAN OTÁVIO DE LIMA

11h30 DARIEL MAZZONI MARANHAO

14h00 EDSON RODRIGUES

14h30 EDUARDO DA SILVA ALMEIDA

15h00 IVO FERNANDES DE OLIVEIRA

15h30 JAQUELINE MIRIAM CASCAES

16h00 JOCEMAR REGINA COTRIM RIBEIRO DE LIMA

17h00 JONATHAN THOMAS NETO GAZETO

         



A Diretora de Gestão de Pessoas em Exercício do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº 280, de

07/12/2021, torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e o local para a realização da Prova Didático-

pedagógica.

Todos os candidatos deverão apresentar PLANO DE AULA impreterivelmente até 24 horas antes do horário

de sua prova didática, em atendimento aos itens 5.3 e 5.3.1 do Edital, para o e-mail substituto.spo@ifsp.edu.br

com o assunto: PSS Substituto_479_ [nome do candidato]_plano de aula, a fim de que possa ser encaminhado

para análise da banca em tempo hábil (sem o que a pontuação decorrente não será conferida )

Câmpus: SÃO PAULO Área: FÍSICA  

Link para
a prova:

Disponível na página do Câmpus São Paulo do IFSP (menu à esquerda), em
Trabalhe aqui / Processo Seletivo Simplificado / Edital nº 479
(https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco?id=201)

Data: 11/01/2022  - BANCA 2

Orientações:

O candidato deverá acessar o site com antecedência de 10 minutos de seu horário

A prova será no horário estipulado para cada candidato

Duração máxima de 15 minutos para prova de desempenho didático-pedagógica e até 10 minutos para arguição da

banca examinadora.

O candidato que não comparecer no local, dia e horário da prova será automaticamente desclassificado.

Inscrições e Recursos Deferidos

Horário Nome do Candidato

08h30 JUSCELINO MITSUHIRO NAGAI

09h00 LILIANE MARA BAEZA COSENTINE

09h30 MAGALI CONCEIÇÃO DE BARROS

10h00 MARCOS DE LIMA LEITE

10h30 MAURÍCIO FRANZ CARDIAS CORREA

11h00 MAURÍCIO ISOLDI

11h30 MIRIAM MATHIAS GIGI

14h00 PATRÍCIA DE LARA ANTONIO

14h30 PAULO IGOR DE OLIVEIRA PESSOA

15h00 PEDRO PEUCKERT KAMPHORST LEAL DA SILVA

15h30 PEDRO ROMANO MILEO FILHO

16h00 RICARDO DALKE MEUCCI

17h00 ROBERTO VALENTE DE SOUZA

         



A Diretora de Gestão de Pessoas em Exercício do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº 280, de

07/12/2021, torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e o local para a realização da Prova Didático-

pedagógica.

Todos os candidatos deverão apresentar PLANO DE AULA impreterivelmente até 24 horas antes do horário

de sua prova didática, em atendimento aos itens 5.3 e 5.3.1 do Edital, para o e-mail substituto.spo@ifsp.edu.br

com o assunto: PSS Substituto_479_ [nome do candidato]_plano de aula, a fim de que possa ser encaminhado

para análise da banca em tempo hábil (sem o que a pontuação decorrente não será conferida )

Câmpus: SÃO PAULO Área: FÍSICA  

Link para
a prova:

Disponível na página do Câmpus São Paulo do IFSP (menu à esquerda), em
Trabalhe aqui / Processo Seletivo Simplificado / Edital nº 479
(https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco?id=201)

Data: 11/01/2022  - BANCA 3

Orientações:

O candidato deverá acessar o site com antecedência de 10 minutos de seu horário

A prova será no horário estipulado para cada candidato

Duração máxima de 15 minutos para prova de desempenho didático-pedagógica e até 10 minutos para arguição da

banca examinadora.

O candidato que não comparecer no local, dia e horário da prova será automaticamente desclassificado.

Inscrições e Recursos Deferidos

Horário Nome do Candidato

08h30 TANIA PATRICIA SIMÕES YAMAKI

09h00 TATIANE DA SILVA NASCIMENTO SALES

09h30 WILDER RODRIGUES CARDOSO

         



 

A Diretora de Gestão de Pessoas em Exercício do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº 280, de

07/12/2021, torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e o local para a realização da Prova Didático-

pedagógica.

Todos os candidatos deverão apresentar PLANO DE AULA impreterivelmente até 24 horas antes do horário

de sua prova didática, em atendimento aos itens 5.3 e 5.3.1 do Edital, para o e-mail substituto.spo@ifsp.edu.br

com o assunto: PSS Substituto_479_ [nome do candidato]_plano de aula, a fim de que possa ser encaminhado

para análise da banca em tempo hábil (sem o que a pontuação decorrente não será conferida )

Câmpus: SÃO PAULO Área: GESTÃO DE TURISMO  

Link para
 a prova:

Disponível na página do Câmpus São Paulo do IFSP (menu à esquerda), em
Trabalhe aqui / Processo Seletivo Simplificado / Edital nº 479
(https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco?id=201)

Data: 11/01/2022

Orientações:

O candidato deverá acessar o site com antecedência de 10 minutos de seu horário

A prova será no horário estipulado para cada candidato

Duração máxima de 15 minutos para prova de desempenho didático-pedagógica e até 10 minutos para arguição da

banca examinadora.

O candidato que não comparecer no local, dia e horário da prova será automaticamente desclassificado.

Inscrições e Recursos Deferidos

Horário Nome do Candidato

13h00 ADRIANA SANTOS BRITO

13h30 ANA ROSA GUIMARÃES BASTOS PROENÇA

14h00 CERISE ROCHA DE JESUS

14h30 CLÁUDIA FERNANDA DOS SANTOS

15h00 DANIEL PIMENTA LOURO

15h30 DÉBORA DE MOURA MELLO ANTUNES

16h00 DEMETRIUS RODRIGUES KNUPP

16h30 DENISE DOS SANTOS RODRIGUES

17h00 DENNIS MINORU FUJITA

17h30 EANNE PALACIO LEITE

         



A Diretora de Gestão de Pessoas em Exercício do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº 280, de

07/12/2021, torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e o local para a realização da Prova Didático-

pedagógica.

Todos os candidatos deverão apresentar PLANO DE AULA impreterivelmente até 24 horas antes do horário

de sua prova didática, em atendimento aos itens 5.3 e 5.3.1 do Edital, para o e-mail substituto.spo@ifsp.edu.br

com o assunto: PSS Substituto_479_ [nome do candidato]_plano de aula, a fim de que possa ser encaminhado

para análise da banca em tempo hábil (sem o que a pontuação decorrente não será conferida )

Câmpus: SÃO PAULO Área: GESTÃO DE TURISMO  

Link para
a prova:

Disponível na página do Câmpus São Paulo do IFSP (menu à esquerda), em
Trabalhe aqui / Processo Seletivo Simplificado / Edital nº 479
(https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco?id=201)

Data: 12/01/2022

Orientações:

O candidato deverá acessar o site com antecedência de 10 minutos de seu horário

A prova será no horário estipulado para cada candidato

Duração máxima de 15 minutos para prova de desempenho didático-pedagógica e até 10 minutos para arguição da

banca examinadora.

O candidato que não comparecer no local, dia e horário da prova será automaticamente desclassificado.

Inscrições e Recursos Deferidos

Horário Nome do Candidato

13h00 EDMILSON DE BRITO

13h30 ERICA ANA ALVES BORTOLOTTE

14h00 FAUSI KALAOUM

14h30 ISABELA BARBOSA FREDERICO

15h00 IVOR PROLO

15h30 JORDANA DE SOUZA CAVALCANTE

16h00 JORDANIA DE OLIVEIRA EUGENIO

16h30 JULIANA CARNEIRO DA COSTA

17h00 KAROLINA CRISTINA SANTOS SANTANA DA SILVA

17h30 LÍVIA MORAIS GARCIA LIMA

         



A Diretora de Gestão de Pessoas em Exercício do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº 280, de

07/12/2021, torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e o local para a realização da Prova Didático-

pedagógica.

Todos os candidatos deverão apresentar PLANO DE AULA impreterivelmente até 24 horas antes do horário

de sua prova didática, em atendimento aos itens 5.3 e 5.3.1 do Edital, para o e-mail substituto.spo@ifsp.edu.br

com o assunto: PSS Substituto_479_ [nome do candidato]_plano de aula, a fim de que possa ser encaminhado

para análise da banca em tempo hábil (sem o que a pontuação decorrente não será conferida )

Câmpus: SÃO PAULO Área: GESTÃO DE TURISMO  

Link para
a prova:

Disponível na página do Câmpus São Paulo do IFSP (menu à esquerda), em
Trabalhe aqui / Processo Seletivo Simplificado / Edital nº 479
(https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco?id=201)

Data: 13/01/2022

Orientações:

O candidato deverá acessar o site com antecedência de 10 minutos de seu horário

A prova será no horário estipulado para cada candidato

Duração máxima de 15 minutos para prova de desempenho didático-pedagógica e até 10 minutos para arguição da

banca examinadora.

O candidato que não comparecer no local, dia e horário da prova será automaticamente desclassificado.

Inscrições e Recursos Deferidos

Horário Nome do Candidato

13h00 MATEUS JOSÉ ALVES PINTO

13h30 PRISCILA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS

14h00 ROSANA BARROS DOS SANTOS

14h30 TELMA MEDEIROS BRITO

15h00 TIAGO JULIANO

15h30 VANDERLÉIA RICARDO DA SILVA

         



 

A Diretora de Gestão de Pessoas em Exercício do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº 280, de

07/12/2021, torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e o local para a realização da Prova Didático-

pedagógica.

Todos os candidatos deverão apresentar PLANO DE AULA impreterivelmente até 24 horas antes do horário

de sua prova didática, em atendimento aos itens 5.3 e 5.3.1 do Edital, para o e-mail substituto.spo@ifsp.edu.br

com o assunto: PSS Substituto_479_ [nome do candidato]_plano de aula, a fim de que possa ser encaminhado

para análise da banca em tempo hábil (sem o que a pontuação decorrente não será conferida )

Câmpus: SÃO PAULO Área: MATEMÁTICA  

Link para
a prova:

Disponível na página do Câmpus São Paulo do IFSP (menu à esquerda), em
Trabalhe aqui / Processo Seletivo Simplificado / Edital nº 479
(https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco?id=201)

Data: 11/01/2022 – BANCA 1 - MANHÃ

Orientações:

O candidato deverá acessar o site com antecedência de 10 minutos de seu horário

A prova será no horário estipulado para cada candidato

Duração máxima de 15 minutos para prova de desempenho didático-pedagógica e até 10 minutos para arguição da

banca examinadora.

O candidato que não comparecer no local, dia e horário da prova será automaticamente desclassificado.

Inscrições e Recursos Deferidos

Horário Nome do Candidato

08h00 ALVARO LUIZ SECHINEL JUNIOR

08h30 CÉLIA REGINA RONCATO

09h00 CLEITON DE AGUIAR CAMPOS

09h30 GABRIELA COELHO RODRIGUES

10h00 GILBERTO BRITO DE ALMEIDA FILHO

10h30 JEFFERSON DOS SANTOS FERREIRA

11h00 JOÃO PAULO CIRINEU DE JESUS

         



A Diretora de Gestão de Pessoas em Exercício do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº 280, de

07/12/2021, torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e o local para a realização da Prova Didático-

pedagógica.

Todos os candidatos deverão apresentar PLANO DE AULA impreterivelmente até 24 horas antes do horário

de sua prova didática, em atendimento aos itens 5.3 e 5.3.1 do Edital, para o e-mail substituto.spo@ifsp.edu.br

com o assunto: PSS Substituto_479_ [nome do candidato]_plano de aula, a fim de que possa ser encaminhado

para análise da banca em tempo hábil (sem o que a pontuação decorrente não será conferida)

Câmpus: SÃO PAULO Área: MATEMÁTICA  

Link para
a prova:

Disponível na página do Câmpus São Paulo do IFSP (menu à esquerda), em
Trabalhe aqui / Processo Seletivo Simplificado / Edital nº 479
(https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco?id=201)

Data: 11/01/2022 – BANCA 2 - TARDE

Orientações:

O candidato deverá acessar o site com antecedência de 10 minutos de seu horário

A prova será no horário estipulado para cada candidato

Duração máxima de 15 minutos para prova de desempenho didático-pedagógica e até 10 minutos para arguição da

banca examinadora.

O candidato que não comparecer no local, dia e horário da prova será automaticamente desclassificado.

Inscrições e Recursos Deferidos

Horário Nome do Candidato

14h00 JOSE CICERO DOS SANTOS

14h30 KELLY CRISTINA ROSA DRUDI

15h00 LEONARDO FORTUNATO PUGA

15h30 LEONARDO SEIJI SOUZA YAMAMOTO

16h00 MARCIO VIEIRA DE ALMEIDA

16h30 MARCOS IMPERIO

17h00 MARÍLIA GABRIELA CARNEIRO PEREIRA DA SILVA

         



A Diretora de Gestão de Pessoas em Exercício do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº 280, de

07/12/2021, torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e o local para a realização da Prova Didático-

pedagógica.

Todos os candidatos deverão apresentar PLANO DE AULA impreterivelmente até 24 horas antes do horário

de sua prova didática, em atendimento aos itens 5.3 e 5.3.1 do Edital, para o e-mail substituto.spo@ifsp.edu.br

com o assunto: PSS Substituto_479_ [nome do candidato]_plano de aula, a fim de que possa ser encaminhado

para análise da banca em tempo hábil (sem o que a pontuação decorrente não será conferida )

Câmpus: SÃO PAULO Área: MATEMÁTICA  

Link para
a prova:

Disponível na página do Câmpus São Paulo do IFSP (menu à esquerda), em
Trabalhe aqui / Processo Seletivo Simplificado / Edital nº 479
(https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco?id=201)

Data: 12/01/2022 – BANCA 3 - MANHÃ

Orientações:

O candidato deverá acessar o site com antecedência de 10 minutos de seu horário

A prova será no horário estipulado para cada candidato

Duração máxima de 15 minutos para prova de desempenho didático-pedagógica e até 10 minutos para arguição da

banca examinadora.

O candidato que não comparecer no local, dia e horário da prova será automaticamente desclassificado.

Inscrições e Recursos Deferidos

Horário Nome do Candidato

08h00 NARA VILMA LIMA PINHEIRO

08h30 PAMELA JOYCE SILVA MELO DANTAS

09h00 REGINA THAISE FERREIRA BENTO

09h30 SARAH RODRIGUES DOS SANTOS

10h00 SILVIO LEITE SERRA

10h30 SUE ELLEN TEIXEIRA MONTEVECHIO

         



A Diretora de Gestão de Pessoas em Exercício do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº 280, de

07/12/2021, torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e o local para a realização da Prova Didático-

pedagógica.

Todos os candidatos deverão apresentar PLANO DE AULA impreterivelmente até 24 horas antes do horário

de sua prova didática, em atendimento aos itens 5.3 e 5.3.1 do Edital, para o e-mail substituto.spo@ifsp.edu.br

com o assunto: PSS Substituto_479_ [nome do candidato]_plano de aula, a fim de que possa ser encaminhado

para análise da banca em tempo hábil (sem o que a pontuação decorrente não será conferida)

Câmpus: SÃO PAULO Área: QUÍMICA  

Link para
 a prova:

Disponível na página do Câmpus São Paulo do IFSP (menu à esquerda), em
Trabalhe aqui / Processo Seletivo Simplificado / Edital nº 479
(https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco?id=201)

Data: 11/01/2022

Orientações:

O candidato deverá acessar o site com antecedência de 10 minutos de seu horário

A prova será no horário estipulado para cada candidato

Duração máxima de 15 minutos para prova de desempenho didático-pedagógica e até 10 minutos para arguição da

banca examinadora.

O candidato que não comparecer no local, dia e horário da prova será automaticamente desclassificado.

Inscrições e Recursos Deferidos

Horário Nome do Candidato

08h00 ANDREZA DUARTE MEMELLI MENDONÇA

08h30 CAMILA GRUBER CHIAREGATO

09h00 CAROLINA BUENO MEIRINHO

09h30 DANIEL BARBOSA ALCÂNTARA

10h15 DANIELA BETON

10h45 DANIELLE DA COSTA SILVA

11h15 DIEGO SOARES PINTO

11h45 EDILENE DE SOUZA CUNHA

         



 

A Diretora de Gestão de Pessoas em Exercício do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº 280, de

07/12/2021, torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e o local para a realização da Prova Didático-

pedagógica.

Todos os candidatos deverão apresentar PLANO DE AULA impreterivelmente até 24 horas antes do horário

de sua prova didática, em atendimento aos itens 5.3 e 5.3.1 do Edital, para o e-mail substituto.spo@ifsp.edu.br

com o assunto: PSS Substituto_479_ [nome do candidato]_plano de aula, a fim de que possa ser encaminhado

para análise da banca em tempo hábil (sem o que a pontuação decorrente não será conferida)

Câmpus: SÃO PAULO Área: QUÍMICA  

Link para
a prova:

Disponível na página do Câmpus São Paulo do IFSP (menu à esquerda), em
Trabalhe aqui / Processo Seletivo Simplificado / Edital nº 479
(https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco?id=201)

Data: 12/01/2022

Orientações:

O candidato deverá acessar o site com antecedência de 10 minutos de seu horário

A prova será no horário estipulado para cada candidato

Duração máxima de 15 minutos para prova de desempenho didático-pedagógica e até 10 minutos para arguição da

banca examinadora.

O candidato que não comparecer no local, dia e horário da prova será automaticamente desclassificado.

Inscrições e Recursos Deferidos

Horário Nome do Candidato

08h00 FÁTIMA MARIA PEREIRA DE REZENDE

08h30 GABRIEL SALOMÃO FERREIRA

09h00 IVANNA GISELE ROSENDA DOMINGOS

09h30 LORENZO DE MICHELI

10h15 LUCIANA DA CONCEIÇÃO PAVANELLI

10h45 MARIANE SATOMI WEBER MURASE

11h15 PATRICIA ELIANE FISCARELLI

11h45 RAPHAELA OLIVEIRA DOS SANTOS
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