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São José do Rio Preto, 20 de maio de 2022.

 

Aos Servidores do Instituto Federal de São Paulo
 

Assunto: Prorrogação do prazo de manifestação de interesse em ministrar cursos de extensão emAssunto: Prorrogação do prazo de manifestação de interesse em ministrar cursos de extensão em
colaboração com o Câmpus São José do Rio Preto no segundo semestre de 2022.colaboração com o Câmpus São José do Rio Preto no segundo semestre de 2022.
 

Considerando a necessidade de atendimento às demandas formativas da região, a Direção Geral do
Câmpus São José do Rio Preto, no uso de suas atribuições, torna público que o prazo para
manifestação de interesse em ministrar cursos de Formação Inicial e Con nuada (FIC - Extensão),
por meio do formulário eletrônico, foi prorrogado até às 23h59min do dia 12/06/2022até às 23h59min do dia 12/06/2022.

Considerando os resultados ob dos dos editais anteriores quanto ao número de inscrições,
estudantes matriculados e concluintes, bem como a demanda advinda pela comunidade, seráserá
priorizada a oferta de cursos presenciais e de cursos na modalidade EaD com a vidadespriorizada a oferta de cursos presenciais e de cursos na modalidade EaD com a vidades
síncronas no período noturno.síncronas no período noturno. Além disso, o Câmpus São José do Rio Preto almeja o oferta de um
curso preparatório para o ENEM e Ves bulares na modalidade presencial no período noturno.
Portanto, haverá uma seção específica no formulário de manifestação de interesse específica para
esse curso.

A oficialização dessa ação colabora va, entre o câmpus de lotação do servidor e o Câmpus
ofertante (São José do Rio Preto), será efe vada por meio de Projeto Ins tucional nos termos da
Portaria n°. 426. de 03 de fevereiro de 2021, sem, contudo, que haja alteração no local de lotação e
exercício do servidor. 

Ressalta-se que a atuação não interfere ou promove pontuação para fins de futuras remoções para
quaisquer câmpus do IFSP. Além disso, não serão pagas diárias e passagens para a realização dos
cursos e/ou atividades que forem realizados presencialmente.

A publicação do Edital, divulgação e seleção dos estudantes, será realizada pelo Câmpus São José
do Rio Preto, e os cursos serão ofertados no 2º semestre de 2022, de forma presencial ou à
distância.

Agradeço desde já pela atenção e colaboração e reitero votos de elevada es ma e dis nta
consideração.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente.

Marcos Amorielle Furini
Diretor-geral - IFSP - Câmpus São José do Rio Preto
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