
1 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

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

 

EDITAL No SPO 020, DE 15 DE MARÇO DE 2022 
 

ERRATA No 001 DO EDITAL No SPO.007, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022 
PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

ESPECIALIZAÇÃO EM CONTROLE E AUTOMAÇÃO 

 

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

São Paulo – IFSP-SPO, no uso de suas atribuições legais, torna público a ERRATA nº 001 do Edital nº 

SPO.007, de 07/02/2022 do processo seletivo para o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, 

Especialização em Controle e Automação, a ser oferecido no Câmpus São Paulo do IFSP. 

 

ONDE SE LÊ: 

“6.1.3. A prova será realizada no dia 14/03/2022, das 19h às 21h30, em ambiente virtual do 

Câmpus São Paulo do IFSP. “ 

 

LEIA-SE: 

“6.1.3. A prova será realizada no dia 16/03/2022, das 19h às 21h30, em ambiente virtual do 

Câmpus São Paulo do IFSP. “ 

 

ONDE SE LÊ: 

“7.5. O resultado preliminar dos candidatos(as) classificados(as) e aprovados(as) no processo 

seletivo nas vagas de ampla concorrência e de ações afirmativas será publicado no dia 

15/03/2022, no endereço eletrônico: < 

https://spo.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2096 >.” 

 
LEIA-SE: 

“7.5. O resultado preliminar dos candidatos(as) classificados(as) e aprovados(as) no processo 

seletivo nas vagas de ampla concorrência e de ações afirmativas será publicado no dia 

17/03/2022, no endereço eletrônico: < 

https://spo.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2096 >.” 

 
ONDE SE LÊ: 

“7.6. Será permitido ao(à) candidato(a) interpor recurso da nota final obtida. Para tanto, o(a) 

candidato(a) poderá apresentá-lo nos dias 16 e 17/03/2022, Anexo VII, por meio do formulário 

eletrônico disponível no site do câmpus, 

<https://spo.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2096 >, ou acessível 

por este endereço, < https://forms.gle/wBTq8aMiPmC4w4TG8 >.” 

https://spo.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2096
https://spo.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2096
https://spo.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2096
https://forms.gle/wBTq8aMiPmC4w4TG8
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LEIA-SE: 

“7.6. Será permitido ao(à) candidato(a) interpor recurso da nota final obtida. Para tanto, o(a) 

candidato(a) poderá apresentá-lo nos dias 18 e 19/03/2022, Anexo VII, por meio do formulário 

eletrônico disponível no site do câmpus, 

<https://spo.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2096 >, ou acessível 

por este endereço, < https://forms.gle/wBTq8aMiPmC4w4TG8 >.” 

 

ONDE SE LÊ: 

“7.7. A classificação final do processo seletivo, com as distribuições de vagas em ampla 

concorrência e ações afirmativas, será divulgada no dia 18/03/2022, disponível no site do 

câmpus, < https://spo.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2096 >.” 

 
LEIA-SE: 

“7.7. A classificação final do processo seletivo, com as distribuições de vagas em ampla 

concorrência e ações afirmativas, será divulgada no dia 21/03/2022, disponível no site do 

câmpus, < https://spo.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2096 >.” 

 
ONDE SE LÊ: 

“8.4. Os(As) candidatos(as) selecionados(as), classificados(as) e aprovados(as) deverão efetuar a 

matrícula no período das 07h30 do dia 21/03/2022 até às 17h00 do dia 22/03/2022 (horário de 

Brasília), por meio do e-mail: ingressantespos@ifsp.edu.br.” 

 
LEIA-SE: 

“8.4. Os(As) candidatos(as) selecionados(as), classificados(as) e aprovados(as) deverão efetuar a 

matrícula no período das 07h30 do dia 22/03/2022 até às 17h00 do dia 23/03/2022 (horário de 

Brasília), por meio do e-mail: ingressantespos@ifsp.edu.br.” 

 
ONDE SE LÊ: 

“8.10. Caso haja desistência de candidatos(as) convocados(as) para matrícula, essa vaga será 

disponibilizada para a realização de uma próxima chamada no dia 23/03/2022, para matrícula 

em 24/03/2022 (das 08h00 às 17h00, horário de Brasília, conforme procedimentos dos itens 
8.4 e 8.5), se houver, disponível no site do câmpus, 

<https://spo.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2096 >.” 

 
LEIA-SE: 

“8.10. Caso haja desistência de candidatos(as) convocados(as) para matrícula, essa vaga será 

disponibilizada para a realização de uma próxima chamada no dia 24/03/2022, para matrícula 

em 25/03/2022 (das 08h00 às 17h00, horário de Brasília, conforme procedimentos dos itens 
8.4 e 8.5), se houver, disponível no site do câmpus, 

<https://spo.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2096 >.” 

 
ONDE SE LÊ: 

“ 9. CRONOGRAMA GERAL DO PROCESSO SELETIVO 
O processo seletivo para o curso de pós-graduação Lato Sensu, especialização em Controle e 

Automação, seguirá o cronograma apresentado no Quadro 3.  

 

https://spo.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2096
https://forms.gle/wBTq8aMiPmC4w4TG8
https://spo.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2096
https://spo.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2096
https://spo.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2096
https://spo.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2096


3 

 

Quadro 3. Cronograma  

 

Atividade Data 

Inscrições De 07/02/2022 até 

07/03/2022 

Divulgação das inscrições deferidas 09/03/2022 

Apresentação de recursos sobre as inscrições indeferidas 10 e 11/03/2022 

Resultado da análise dos recursos sobre as inscrições 

indeferidas 

12/03/2022 

Avaliação Escrita 14/03/2022 

Resultado Preliminar 15/03/2022 

Apresentação de recursos sobre o resultado preliminar 16 e 17/03/2022 

Resultado Final 18/03/2022 

Período de Matrícula 21 a 22/03/2022 

Eventuais vagas remanescentes 23/03/2022  

Dia da Matrícula (2ª chamada) 24/03/2022 

Início das Aulas 28/03/2022 (previsão) 

” 

 
LEIA-SE: 

“ 9. CRONOGRAMA GERAL DO PROCESSO SELETIVO 
O processo seletivo para o curso de pós-graduação Lato Sensu, especialização em Controle e 

Automação, seguirá o cronograma apresentado no Quadro 3. 

 
Quadro 3. Cronograma  

 

Atividade Data 

Inscrições De 07/02/2022 até 07/03/2022 

Divulgação das inscrições deferidas 09/03/2022 

Apresentação de recursos sobre as inscrições indeferidas 10 e 11/03/2022 

Resultado da análise dos recursos sobre as inscrições 

indeferidas 

12/03/2022 

Avaliação Escrita 16/03/2022 

Resultado Preliminar 17/03/2022 

Apresentação de recursos sobre o resultado preliminar 18 e 19/03/2022 

Resultado Final 21/03/2022 
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Período de Matrícula 22 e 23/03/2022 

Eventuais vagas remanescentes 24/03/2022  

Dia da Matrícula (2ª chamada) 25/03/2022 

Início das Aulas 28/03/2022 (previsão) 

” 

 

São Paulo, 15 de março de 2022. 

 

 

 

ALBERTO AKIO SHIGA 

Diretor Geral 

Câmpus São Paulo - IFSP  
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