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  COMUNICADO  COMUNICADO N.º 7/2021 - CSA-SPO/DGP-SPO/DRG/SPO/IFSPN.º 7/2021 - CSA-SPO/DGP-SPO/DRG/SPO/IFSP

RETIFICAÇÃO DO ATO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMARETIFICAÇÃO DO ATO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA
Edital nº 479, de 06/12/2021 - DOU de 07/12/2021Edital nº 479, de 06/12/2021 - DOU de 07/12/2021

A Diretora de Gestão de Pessoas do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº 280, deA Diretora de Gestão de Pessoas do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº 280, de
07/12/2021, 07/12/2021, torna pública a re ficação do cronograma previsto do processo sele vo simplificado para a contratação de professorestorna pública a re ficação do cronograma previsto do processo sele vo simplificado para a contratação de professores
substitutos, nos termos do Edital nsubstitutos, nos termos do Edital nº 479º 479/2021, referente, exclusivamente, às áreas e vagas existentes neste Câmpus./2021, referente, exclusivamente, às áreas e vagas existentes neste Câmpus.

As inscrições serão recebidas única e exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível no endereço h ps://As inscrições serão recebidas única e exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível no endereço h ps://
concursopublico.ifsp.edu.br/, com anexo dos documentos citados no itemconcursopublico.ifsp.edu.br/, com anexo dos documentos citados no item  4.4  4.4 deste edital, no período de 07 de dezembro de 2021 até àsdeste edital, no período de 07 de dezembro de 2021 até às
16h do dia 17 de dezembro de 2021. O sistema ficará disponível aos finais de semana e feriados, caso ocorra no período da inscrição.16h do dia 17 de dezembro de 2021. O sistema ficará disponível aos finais de semana e feriados, caso ocorra no período da inscrição.

O candidato deverá ler atentamente o edital e acompanhar as informações que serão divulgadas no site ou enviadas por e-mail.O candidato deverá ler atentamente o edital e acompanhar as informações que serão divulgadas no site ou enviadas por e-mail.

CÂMPUS: São PauloCÂMPUS: São Paulo ÁREAS:ÁREAS:

 

AC Arquitetura (1 vaga)

AC Engenharia Civil (1 vaga)

PCD Engenharia Civil (1 vaga)

AC Física (1 vaga)

AC Gestão de Turismo (1 vaga)

AC Informática (1 vaga)

AC Matemática (2 vagas)

AC Química (1 vaga)

CRONOGRAMACRONOGRAMA

EventoEvento DataData

Período de Inscrições
De 0h do dia 07/12 às 16h do dia

17/12/2021

Período para solicitação de Isenção de Taxa 07/12 a 09/12/2021

Divulgação dos Temas e Referências Bibliográficas 13/12/2021

Resultado dos deferimentos e Indeferimentos de Isenção de

Taxa
13/12/2021

Deferimento das Inscrições 23/12/2021

Recursos contra Indeferimento das Inscrições De 04/01 a 05/01/2022 (até 16h)

Resultado dos Recursos contra indeferimento das Inscrições 07/01/2022

Publicação da Banca Examinadora 07/01/2022

Divulgação das Datas, Horários e Link para

Videoconferência da Prova de desempenho didático-
pedagógica e da Prova de Experiência Profissional na área
e Títulos

07/01/2022

Prova de Desempenho Didático-pedagógica e Prova deProva de Desempenho Didático-pedagógica e Prova de

Experiência Profissional na Área e TítulosExperiência Profissional na Área e Títulos
De 10/01 a 14/01/2022De 10/01 a 14/01/2022

Resultado e Classificação preliminares - resultado da Prova de

Desempenho Didático-pedagógica e da Prova de Experiência

Profissional na Área e Títulos

17/01/2022

Recursos sobre a classificação e notas das Provas de

Desempenho Didático-pedagógica, de Experiência Profissional

na Área e Títulos

De 18/01 a 19/01/2022 (até 16h)




