
 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

EDITAL No 450/2020 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 397/2020 

 DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  

 

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP, no 

uso de suas atribuições, decide alterar os seguintes itens:  

 

6. DA DESCRIÇÃO DO SORTEIO  

Inclusão do item 6.10 Das Vagas Remanescentes  

6.10 Das Vagas Remanescentes 

6.10.1 Caso haja vagas remanescentes, no dia do sorteio – 23/11/2020, será disponibilizada lista 

de vagas remanescestes por câmpus no site do IFSP, endereço www.ifsp.edu.br. 

6.10.2 Candidato não selecionado no sorteio poderá solicitar matrícula nas vagas 

remanescentes. 

6.10.3 Para solicitar matrícula o candidato deverá enviar e-mail no dia 24/11/2020 para 

docentept@ifsp.edu.br com a seguinte informação no Assunto: MATRÍCULA Nome do 

Câmpus – Nome do Candidato. 

6.10.4 O e-mail deverá ser enviado no dia 24/11/2020 no período das 09h00 às 10h00 (horário 

de Brasília).  

6.10.5 Os primeiros candidatos que enviarem e-mail até o número de vagas disponíveis por 

câmpus, estarão automaticamente selecionados e aprovados para efetuar a matrícula. 

6.10.6 O resultado preliminar dessa seleção será divulgado no dia 24/11/2020 a partir das 

14h00 no site do IFSP, endereço eletrônico www.ifsp.edu.br. 

6.10.7 Após publicação do resultado preliminar, o candidato cuja solicitação for indeferida 

poderá interpor recurso no dia 24/11/2020 até às 20h00 (horário de Brasília). Para tanto o 

candidato deverá encaminhar o recurso (ANEXO V) para o e-mail: docente.ept@ifsp.edu.br. 

mailto:docente.ept@ifsp.edu.br


6.10.8 Caso haja empate, terá direito a matrícula o candidato com maior idade. 

6.10.9 O resultado final será publicado no dia 25/11/2020 no site do IFSP, endereço eletrônico 

www.ifsp.edu.br. 

6.10.10 Os candidatos selecionados e aprovados deverão efetuar a matrícula nos dias 25 e 

26/11/2020, enviando os documentos conforme item 8.8 desse Edital. 

 

9. CRONOGRAMA GERAL DO PROCESSO SELETIVO 

Onde se lê:  

Quadro 3. Cronograma 

Atividade Data 

Inscrições De 20/10/2020 a 15/11/2020 

Divulgação das Inscrições Deferidas 16/11/2020 

Apresentação de recursos sobre as 

inscrições indeferidas 

17 e 18/11/2020 

Resultado da análise dos recursos sobre 

as inscrições indeferidas 

19/11/2020 

Sorteio Eletrônico  23/11/2020 

Divulgação do Resultado Final 23/11/2020 

Matrícula  24 e 25/11/2020 

Convocação e Matrícula para vagas 

remanescentes 

26/11/2020 

 

 

Leia-se: 

Quadro 3. Cronograma 

Atividade Data 

Inscrições De 20/10/2020 a 15/11/2020 

Divulgação das Inscrições Deferidas 16/11/2020 



Apresentação de recursos sobre as 

inscrições indeferidas 

17 e 18/11/2020 

Resultado da análise dos recursos sobre 

as inscrições indeferidas 

19/11/2020 

Sorteio Eletrônico  23/11/2020 

Divulgação do Resultado Final do Sorteio 23/11/2020 

Divulgação da lista de vagas 

remanescestes por câmpus 

23/11/2020 

Solicitação de matrícula nas vagas 

remanescentes 

24/11/2020 – horário das 09h00 às 10h00 

(horário de Brasília) 

Divulgação do resultado preliminar das 

solicitações para matrículas nas vagas 

remanescentes 

24/11/2020 – a partir das 14h00 (horário 

de Brasília) 

Apresentação de recursos sobre 

solicitações indeferidas para matrículas 

nas vagas remanescentes 

24/11/2020 – até às 20h00 (horário de 

Brasília) 

Publicação resultado final da solicitação 

de matrícula nas vagas remanescentes  

25/11/2020 

Matrícula dos candidatos selecionados 

no sorteio 

24 e 25/11/2020 

Matrícula dos candidatos selecionados 

para vagas remanescentes 

25 e 26/11/2020 

Convocação e Matrícula para vagas 

surgidas por desistência de candidatos 

convocados para matrícula 

26/11/2020 

 

São Paulo, 19 de novembro de 2020. 

 

Eduardo Antônio Modena 

Reitor 


