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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 
CÂMPUS SÃO PAULO 

 
 EDITAL Nº SPO.053, DE 30 DE MAIO DE 2022 

 
ERRATA Nº 02 DO EDITAL Nº SPO.044, DE 12 DE MAIO DE 2022 

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM 
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
 

O Diretor Geral do Câmpus São Paulo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de São Paulo – IFSP, torna pública a ERRATA nº 02 do Edital nº SPO.044, de 12/05/2022, para o 

processo seletivo para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em Gestão da Tecnologia 

da Informação a ser ofertado no Câmpus São Paulo do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo – IFSP. 

 

ONDE SE LÊ: 

“3.1. Período de inscrição 

De 16 de maio de 2022 até 31 de maio de 2022 (23h59min – horário de Brasília).“ 

LEIA-SE: 

“3.1. Período de inscrição 

De 16 de maio de 2022 até 03 de junho de 2022 (23h59min – horário de Brasília). “ 

 
ONDE SE LÊ: 

“4.4. A divulgação das inscrições deferidas ocorrerá em 01 de junho de 2022 única e exclusivamente  

no endereço eletrônico https://spo.ifsp.edu.br/component/content/article?id=266.” 

LEIA-SE: 

“4.4. A divulgação das inscrições deferidas ocorrerá em 06 de junho de 2022 única e exclusivamente  

no endereço eletrônico https://spo.ifsp.edu.br/component/content/article?id=266.” 
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ONDE SE LÊ: 

“4.5. Após publicação das inscrições deferidas, o candidato cuja inscrição for indeferida poderá 

interpor recurso no dia 03 de junho de 2022 através do e-mail inscricao.pti.dit.spo@ifsp.edu.br, 

sendo que no assunto deverá constar INSCRIÇÃO GTI 2022 – RECURSO INSCRIÇÃO até as 

23h59min (horário de Brasília).” 

LEIA-SE: 

“4.5. Após publicação das inscrições deferidas, o candidato cuja inscrição for indeferida poderá 

interpor recurso no dia 07 de junho de 2022 através do e-mail inscricao.pti.dit.spo@ifsp.edu.br, 

sendo que no assunto deverá constar INSCRIÇÃO GTI 2022 – RECURSO INSCRIÇÃO até as 

23h59min (horário de Brasília).” 

 
 

ONDE SE LÊ: 

“4.7. A divulgação das inscrições homologadas ocorrerá em 06 de junho de 2022, única e 

exclusivamente, no endereço eletrônico https://spo.ifsp.edu.br/component/content/article?id=266.” 

 

LEIA-SE: 

“4.7. A divulgação das inscrições homologadas ocorrerá em 08 de junho de 2022, única e 

exclusivamente, no endereço eletrônico https://spo.ifsp.edu.br/component/content/article?id=266.” 

 
ONDE SE LÊ: 

“9. CRONOGRAMA GERAL DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo para o curso de pós-graduação Lato Sensu, especialização em Gestão da 

Tecnologia da Informação, seguirá o cronograma apresentado no Quadro 3.  

 

Quadro 3 - Cronograma 

Atividade Data 

Inscrições 16 de maio a 31 de maio de 2022 

Divulgação das inscrições deferidas 01 de junho de 2022 

Apresentação de recursos sobre as inscrições 

indeferidas 
03 de junho de 2022 

Resultado da análise dos recursos sobre as inscrições 

indeferidas e das inscrições homologadas 
06 de junho de 2022 

Realização da avaliação escrita 12 de junho de 2022 

Divulgação das notas da avaliação escrita 20 de junho de 2022 

Apresentação de recursos sobre a avaliação escrita 21 de junho de 2022 

Divulgação da classificação após a avaliação escrita 23 de junho de 2022 
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Atividade Data 

Divulgação das notas da análise de currículo 27 de julho de 2022 

Apresentação de recursos sobre a análise de 

currículo 
28 de julho de 2022 

Divulgação da classificação após a análise de 

currículo e convocação para a realização da arguição 
30 de julho de 2022 

Realização da arguição 04 de julho de 2022 

Divulgação das notas da arguição 06 de julho de 2022 

Apresentação de recursos sobre a arguição 07 de julho de 2022 

Divulgação do resultado preliminar 11 de julho de 2022 

Apresentação de recursos sobre o resultado 

preliminar 
12 de julho de 2022 

Divulgação do resultado final 14 de julho de 2022 

Matrícula 25 e 26 de julho de 2022 

Convocação para Segunda chamada 29 de julho de 2022 

“ 

LEIA-SE: 

“9. CRONOGRAMA GERAL DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo para o curso de pós-graduação Lato Sensu, especialização em Gestão da 

Tecnologia da Informação, seguirá o cronograma apresentado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Cronograma 

Atividade Data 

Inscrições 16 de maio a 03 de junho de 2022 

Divulgação das inscrições deferidas 06 de junho de 2022 

Apresentação de recursos sobre as inscrições 

indeferidas 
07 de junho de 2022 

Resultado da análise dos recursos sobre as inscrições 

indeferidas e das inscrições homologadas 
08 de junho de 2022 

Realização da avaliação escrita 12 de junho de 2022 

Divulgação das notas da avaliação escrita 20 de junho de 2022 

Apresentação de recursos sobre a avaliação escrita 21 de junho de 2022 

Divulgação da classificação após a avaliação escrita 23 de junho de 2022 

Divulgação das notas da análise de currículo 27 de julho de 2022 
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Atividade Data 

Apresentação de recursos sobre a análise de 

currículo 
28 de julho de 2022 

Divulgação da classificação após a análise de 

currículo e convocação para a realização da arguição 
30 de julho de 2022 

Realização da arguição 04 de julho de 2022 

Divulgação das notas da arguição 06 de julho de 2022 

Apresentação de recursos sobre a arguição 07 de julho de 2022 

Divulgação do resultado preliminar 11 de julho de 2022 

Apresentação de recursos sobre o resultado 

preliminar 
12 de julho de 2022 

Divulgação do resultado final 14 de julho de 2022 

Matrícula 25 e 26 de julho de 2022 

Convocação para Segunda chamada 29 de julho de 2022 

“ 

 
 
 
 
 

ALBERTO AKIO SHIGA 
DIRETOR GERAL 

CÂMPUS SÃO PAULO - IFSP 


