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O IFSP
Palavra do Reitor
Olá, candidato,
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo é
reconhecido pela qualidade do ensino oferecido, gratuitamente, aos
seus alunos, durante 108 anos dedicados à formação profissional e
cidadã.
Esta centenária escola se preocupa em atualizar servidores, laboratórios
e demais recursos didáticos, a fim de aproximar os estudantes do que
há de mais moderno no mercado de trabalho e no mundo acadêmico.
Essa preocupação está presente em todos os cursos superiores e
técnicos da Instituição, além de cursos de pós-graduação e de curta
duração ofertados nos câmpus e polos de educação a distância
espalhados pelo Estado de São Paulo.
Venham se preparar para as oportunidades que o futuro vai oferecer.
Concorra às nossas vagas para cursos técnicos presenciais em um dos
nossos 37 câmpus distribuídos em toda grande São Paulo.
Boa sorte e até breve!

Eduardo Antonio Modena
Reitor do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São Paulo — IFSP
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O PROCESSO SELETIVO
Para o ingresso no 2º semestre de 2018, o processo seletivo contará
com cursos técnicos concomitantes e subsequentes ao ensino médio
do IFSP.
O Edital nº 246, de 13 de abril de 2018 é o documento que contém todas
as informações e regras para a seleção. A leitura desse documento é
fundamental para o entendimento de todo o processo seletivo, assim
como para não perder nenhuma etapa.
Para consultá-lo, acesse https://www.ifsp.edu.br/component/content/
article/90-processos-seletivos/517.

Curso Técnico Concomitante
Os Cursos Técnicos Concomitantes ao Ensino Médio são aqueles em
que o estudante cursa apenas o Ensino Técnico no IFSP, devendo,
obrigatoriamente, estar matriculado no Ensino Médio.
Pré-requisito: Ter concluído a primeira série do Ensino Médio e estar na
segunda ou terceira série do Ensino Médio.

Curso Técnico Subsequente
Os Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio são aqueles em
que o estudante cursa apenas o Ensino Técnico no IFSP, devendo,
obrigatoriamente, ter concluído o Ensino Médio.
Pré-requisito: Ter concluído o Ensino Médio.

4

AGENDA
Cronograma Processo Seletivo IFSP 02/2018
Publicação do Edital

19/04/2018
Inscrição (preenchimento eletrônico)
19/04/2018 a 13/05/2018
Análise do Histórico Escolar
14/05/2018 a 25/05/2018
Relação Preliminar
28/05/2018
Recurso contra a Relação Preliminar (online)
29/05/2018 a 30/05/2018
Análise dos recursos
04/06/2018 a 12/06/2018
Relação Final
13/06/2018
Recursos contra a Relação Final (online)
14/06/2018 e 15/06/2018
Classificação Final
1ª Convocação para matrícula
(a partir das 17h) 21/06/2018
Período da 1ª matrícula
25, 26 e 28/06/2018
A partir do dia 29/06/2018, consulte os sites dos câmpus
para informações sobre eventuais vagas remanescentes.
https://www.ifsp.edu.br/sobre-o-campus
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Publicação do Edital e do Manual do Candidato:
19/04/2018
Data em que o Edital e o Manual do candidato estarão disponíveis para
acesso, no site www.ifsp.edu.br.

Período de Inscrição:
19/04/2018 a 13/05/2018
O candidato, após ler o Edital 246, de 13 de abril de 2018, e este
Manual, poderá se inscrever no Portal do Candidato, no site: https://
processoseletivo.ifsp.edu.br/

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas:
28/05/2018

Será divulgada em www.ifsp.edu.br a lista dos candidatos que tiveram
a inscrição deferida (inscrição feita de forma correta) e os candidatos
que tiveram a inscrição indeferida (com algum erro no momento da
inscrição online).
Caso a inscrição do candidato seja indeferida nessa etapa, o motivo do
indeferimento poderá ser consultado na área do candidato.

Período de Recursos e retificação das inscrições
indeferidas:
29 e 30/05/2018
Período para o candidato que teve sua inscrição indeferida corrigir as
informações, continuando a participar do processo seletivo.
Caso o candidato tenha a inscrição indeferida e não efetue a devida
correção, estará fora deste processo seletivo.
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Resultado dos recursos e relação preliminar:
13/06/2018

Nessa etapa, será publicada em https://www.ifsp.edu.br/
component/content/article/90-processos-seletivos/517 a relação
preliminar dos candidatos, devidamente separados por cursos e
câmpus.
Obs.: O candidato que teve a inscrição indeferida e não a corrigiu, ou
cometeu erro no período de correção, estará fora do processo seletivo,
não constando na relação preliminar.

Recursos contra a relação preliminar:
14/06/2018 e 15/06/2018
Caso o candidato discorde de alguma informação publicada na
classificação preliminar, poderá entrar com recurso nesse período,
contestando as informações.

Classificação Final e convocação da 1ª chamada de
matrícula:
21/06/2018
Após o período de recursos contra a relação preliminar, será publicada
a classificação final, juntamente com a convocação para matrícula dos
candidatos, de acordo com o número de vagas (considerando as listas
de ampla concorrência e as vagas reservadas, item 5 do Edital).

Período de matrícula (1ª chamada):
25/06/2018 a 28/06/2018
Etapa para os candidatos convocados comparecerem na secretaria do
câmpus e efetivarem a matrícula, juntamente com o responsável legal,
caso menor de 18 anos, comprovando todas as informações prestadas
no ato da inscrição online.
Os documentos que devem ser levados no dia da matrícula estão no
Anexo VI do Edital 246, de 13 de abril de 2018.
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CURSOS E VAGAS
Os cursos que serão ofertados pelo IFSP para ingresso no 2º semestre
de 2018 estão disponíveis no Anexo III do Edital 246, de 13 de abril de
2018. Para mais informações, consultar o link:
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/518 (anexo III)

COMO ME INSCREVO?
Após ler atentamente o Edital 246, de 13 de abril de 2018 e antes de iniciar
o cadastro no Portal do Candidato e a escolha do curso, assista aos vídeos
informativos disponíveis em: https://processoseletivo.ifsp.edu.br/.

1º Passo – o cadastro
IMPORTANTE: esta etapa não significa inscrição, mas obtenção de
conta de usuário para acesso ao sistema de inscrição.
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Caso ainda não tenha acesso, o candidato deverá se cadastrar no
portal do candidato, em
https://processoseletivo.ifsp.edu.br/.
Deverá preencher todos as informações solicitadas e aguardar o e-mail
para ativação da conta.

Se o e-mail para ativação da conta não chegar em até 2 horas:
Basta solicitar recuperação de senha, de acordo com a imagem
destacada:
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Uma vez cadastrado, o candidato deverá entrar com CPF e senha em
https://processoseletivo.ifsp.edu.br/ na opção “entrar”.
Em seguida, localizar o Edital para o qual deseja se inscrever e clicar em
“visualizar”:

Na próxima tela, os Câmpus do IFSP e os cursos, com os respectivos
turnos e quantidade de vagas, poderão ser encontrados.
O candidato poderá escolher somente uma opção de curso:
ATENÇÃO: ATENÇÃO : Todas as informações solicitadas deverão ser
preenchidas. No caso de convocação para matrícula, os dados fornecidos
deverão ser comprovados por meio de documentação, sujeito ao
cancelamento da inscrição por informações não comprovadas,
conforme item 10.1 do Edital.
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Como o método de seleção é a Análise do Histórico Escolar, no ato da
inscrição o histórico escolar, boletim ou declaração (anexo IV do Edital)
deverá ser anexado, informando-se também:
• Notas de Língua Portuguesa e Matemática do 9º ano (antiga 8ª série),
para quem concluiu o ensino fundamental regular;
• Notas de Língua Portuguesa e Matemática do último ano
completamente cursado, para quem concluiu o ensino fundamental
em outro modelo que não o regular.
IMPORTANTE: A leitura atenta dos itens 4.11 a 4.21 do Edital 246, de
13 de abril de 2018, assim como a observação dos Anexos I e II, são
fundamentais para a efetivação correta da inscrição. Consulte as
informações aqui.
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