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  COMUNICADO  COMUNICADO N.º 12/2022 - DGP-SPO/DRG/SPO/IFSPN.º 12/2022 - DGP-SPO/DRG/SPO/IFSP

Aviso de convocação para prova de desempenho didático-pedagógica

Edital nº 156,  de 23/03/2022 - DOU de 24/03/2022

A Diretora de Gestão de Pessoas do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº SPO.049, de

24/03/2022, torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e o local para a realização da Prova

Didático-pedagógica.

Todos os candidatos deverão apresentar PLANO DE AULA impreterivelmente até 24 horas antes do

horário de sua prova didática, em atendimento aos itens 5.3 e 5.3.1 do Edital, para o e-mail

substituto.spo@ifsp.edu.br com o assunto: PSS Substituto_156_ [nome do candidato]_plano de aula, a

fim de que possa ser encaminhado para análise da banca em tempo hábil (sem o que a pontuação

decorrente não será conferida)

Câmpus: SÃO PAULO Área: INFORMÁTICA II  

Link para
a prova:

Disponível na página do Câmpus São Paulo do IFSP (menu à esquerda), em
Trabalhe aqui / Processo Seletivo Simplificado / Edital nº 479
(https://spo.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco?id=201)

Data:    13/04/2022

Orientações:

O candidato deverá acessar o site com antecedência de 10 minutos de seu horário

A prova será no horário estipulado para cada candidato

Duração máxima de 15 minutos para prova de desempenho didático-pedagógica e até 10 minutos para

arguição da banca examinadora.

O candidato que não comparecer no local, dia e horário da prova será automaticamente desclassificado.

Inscrições e Recursos Deferidos

Horário Nome do Candidato

14h00 EDSON DE ALMEIDA REGO BARROS

14h30 FRANCINETE FURTADO DA CUNHA

15h00 LUIS HENRIQUE INAGAKI DA SILVA

15h30 RENATA MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA

16h00 WILSON DA SILVA LOURENÇO

16h30 RIVALDO JOSE DA SILVA

         

 

 

 

 

A Diretora de Gestão de Pessoas do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº SPO.049, de

24/03/2022, torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e o local para a realização da Prova

Didático-pedagógica.

Todos os candidatos deverão apresentar PLANO DE AULA impreterivelmente até 24 horas antes do

horário de sua prova didática, em atendimento aos itens 5.3 e 5.3.1 do Edital, para o e-mail

substituto.spo@ifsp.edu.br com o assunto: PSS Substituto_156_ [nome do candidato]_plano de aula, a

fim de que possa ser encaminhado para análise da banca em tempo hábil (sem o que a pontuação

decorrente não será conferida)

Câmpus: SÃO PAULO Área: MECÂNICA I  
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