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ATO DE DIVULGAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMAATO DE DIVULGAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA

Edital nº Edital nº 628 - de 08/11/2022- DOU 09/11/2011628 - de 08/11/2022- DOU 09/11/2011

A Diretora de Gestão de Pessoas do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas
pela Portaria nº 276, de 08/11/2022, torna público a prorrogação do cronograma do Processo
Sele vo Simplificado para a contratação de Professor Subs tuto nos termos do Edital nº 628 de
08/11/2022, publicado no DOU de 09/11/2022. 

As inscrições serão recebidas única e exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponívelúnica e exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível
no endereço h ps://no endereço h ps://concursopublico.ifsp.edu.br/, com anexo dos documentos citados noconcursopublico.ifsp.edu.br/, com anexo dos documentos citados no
item 4.4 do referido edital, no período de 09 de novembro de 2022 item 4.4 do referido edital, no período de 09 de novembro de 2022 até às 16h do dia 29 deaté às 16h do dia 29 de
novembro de 2022novembro de 2022. 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.

A prova de desempenho didá co-pedagógico será realizada por videoconferência (gravada), em
dias e horários estabelecidos em convocação a ser publicada de acordo cronograma. Conforme
item 6.10 do edital, "é de inteira responsabilidade do candidato o acesso à internet e à plataforma
para par cipação nessa etapa do processo. O IFSP não se responsabilizará por problemas
técnicos".

Câmpus:Câmpus: São Paulo

Área:Área: Nº de Vagas:Nº de Vagas:

Arquitetura 1 AC

Artes 1 AC

Eletrotécnica 1 AC

Filosofia 1 AC

Informática III 1 AC e 2 PP

Matemática 2 AC

Mecânica I 1 PCD

Cronograma Previsto*Cronograma Previsto*

EventoEvento DataData LocalLocal



Período de Inscrições
de 09/11/2022 até àsaté às
16h de 29/11/202216h de 29/11/2022

Exclusivamente por meio de
formulário eletrônico disponível no
endereço:
https://concursopublico.ifsp.edu.br/

Período para solicitação de
isenção da taxa de inscrição

de 09/11/2022 a
11/11/2022

Exclusivamente no endereço
https://concursopublico.ifsp.edu.br/

Divulgação dos temas e
referências para prova de
desempenho didático-
pedagógica

11/11/2022

Site oficial do IFSP – Câmpus São
Paulo:

https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-
conosco?id=201

Divulgação dos deferimentos e
indeferimentos de isenção da
taxa de inscrição

17/11/2022

Site oficial do IFSP – Câmpus São
Paulo:

https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-
conosco?id=201

Divulgação das inscrições
deferidas e indeferidas

01/12/202201/12/2022

Site oficial do IFSP – Câmpus São
Paulo:

 https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-
conosco?id=201

Recurso quanto ao
indeferimento de inscrições

de 02/12/2022 até àsde 02/12/2022 até às
16h de 05/12/202216h de 05/12/2022

Exclusivamente por meio de
formulário eletrônico disponível no
endereço:
https://concursopublico.ifsp.edu.br/

Divulgação do resultado dos
recursos, da banca examinadora
e da convocação definitiva para a
prova de desempenho didático-
pedagógica

07/12/202207/12/2022

Site oficial do IFSP – Câmpus São
Paulo:

https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-
conosco?id=201

Divulgação da convocação para o
procedimento de
heteroidentificação

12/12/202212/12/2022

Site oficial do IFSP – Câmpus São
Paulo:

https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-
conosco?id=201

Realização das provas de
desempenho didático-
pedagógica**

de 08/12/2022 ade 08/12/2022 a
12/12/202212/12/2022

(  x  ) por videoconfência 

(     )
presencial no IFSP - Câmpus
São Paulo



Realização do procedimento de
heteroidentificação

13/12/202213/12/2022
Presencialmente, conforme indicado
no item 5.3.5. do edital

Divulgação do resultado
preliminar do procedimento de
heteroidentificação

14/12/2022

Site oficial do IFSP – Câmpus São
Paulo:

https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-
conosco?id=201

Divulgação do resultado
preliminar do PSS

14/12/202214/12/2022

Site oficial do IFSP – Câmpus São
Paulo:

https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-
conosco?id=201

Recursos quanto ao resultado
preliminar do PSS

de 15/12/2022 até àsde 15/12/2022 até às
16h de 16/12/202216h de 16/12/2022

Exclusivamente por meio de
formulário eletrônico disponível no
endereço:
https://concursopublico.ifsp.edu.br/

Recursos quanto ao resultado
preliminar do procedimento de
heteroidentificação

de 15/12/2022 até às
16h de 16/12/2022

Exclusivamente por meio de
formulário eletrônico disponível no
endereço:
https://concursopublico.ifsp.edu.br/

Divulgação dos resultados dos
recursos contra o resultado
preliminar e procedimento de
heteroidentificação; e divulgação
da Classificação Final do PSS

06/01/202306/01/2023

Site oficial do IFSP – Câmpus São
Paulo:

https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-
conosco?id=201

Homologação do Edital 09/01/2023 Diário Oficial da União

*Eventuais alterações neste cronograma serão divulgadas no Site oficial do IFSP – Câmpus São
Paulo: https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco?id=201.

**As provas de desempenho didá co-pedagógica poderão ser realizadas em qualquer dia e horário
compreendidos entre as datas previstas no cronograma. A data e o horário exato de cada candidato
serão conhecidos quando da divulgação da convocação definitiva para as referidas provas.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.



 

Maria Cristina dos Santos Ferreira
Diretora de Gestão de Pessoas

Câmpus São Paulo
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