
 

 

EDITAL N.º 225, DE 29 DE ABRIL DE 2022 – ERRATA – PRORROGAÇÃO DAS 
INSCRIÇÕES 

Comunicamos que devido a inúmeros pedidos da comunidade, prorrogamos o período de 

inscrição e de pagamento da taxa de inscrição. Deste modo, o cronograma fica assim 

estabelecido: 

Cronograma Processo Seletivo IFSP – 2022.2 

Publicação do edital 04/05/2022 

Inscrição (preenchimento eletrônico) 
05/05 a 05/06/2022 

09/06/2022 

Pedidos de isenção de taxa de inscrição 05/05 a 17/05/2022 

Pedidos de atendimento específico para a realização da prova 
05/05 a 05/06/2022 

09/06/2022 

Resultado parcial dos pedidos de isenção 23/05/2022 após às 20h 

Recurso contra o resultado parcial do pedido de isenção 24/05/2022  

Resultado final dos pedidos de isenção 30/05/2022 

Resultado parcial dos pedidos de atendimento específico 
06/06/2022 10/06/2022 

após às 20h 

Recurso contra o resultado parcial do pedido de atendimento 

específico 
07/06/2022 13/06/2022 

Resultado final dos pedidos de atendimento específico 09/06/2022 15/06/2022 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 06/06/2022 10/06/2022 

Lista preliminar dos inscritos (depois das 20h) 10/06/2022 17/06/2022 

Recurso contra a lista preliminar dos inscritos 13/06/2022 20/06/2022 

Lista final dos inscritos (depois das 20h) 16/06/2022 21/06/2022 

Informações para a realização da prova (depois das 20h) 16/06/2022 22/06/2022 

Relação candidato/vaga (depois das 20h) 16/06/2022 22/06/2022 

Realização da prova 19/06/2022 26/06/2022 



Gabarito (depois das 20h) 20/06/2022 27/06/2022 

Recurso contra o gabarito 21/06/2022 28/06/2022 

Gabarito após recursos (depois das 20h) 28/06/2022 30/06/2022 

Resultado preliminar (depois das 20h) 28/06/2022 30/06/2022 

Recurso contra o resultado preliminar 29/06/2022 01/07/2022 

Resultado final e convocação para matrícula (depois das 20h) 05/07/2022 

Período de matrícula 06/07/2022 a 08/07/2022 

Prazo máximo para retificação/correção de dados da 

matrícula em 1ª convocação após análise dos Câmpus 
12/07/2022 

Depois do prazo máximo de retificação/correção de dados da matrícula da 1.ª convocação, 

para informações sobre eventuais vagas remanescentes, entrar em contato direto com o 

Câmpus escolhido conforme contatos da Tabela 5. 

  

São Paulo, 05 de junho de 2022 

 

(ASSINADO NO ORIGINAL) 

 

Carlos Eduardo Pinto Procópio 

Pró-Reitor de Ensino  


