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Critérios de desempate para o Exame Nacional de Acesso ao PROFMAT 2016 – 
Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT –  

Polo São Paulo - IFSP 
 
 
A coordenação institucional do curso de Mestrado Profissional em Matemática em 
Rede Nacional – PROFMAT, polo São Paulo - IFSP, torna público este comunicado, 
no qual constam os critérios de desempate nas notas totais do Exame Nacional de 
Acesso ao PROFMAT 2016 (ENA 2016). 
 
 
1. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
1.1. Em caso de empate nas notas totais no ENA 2016, o desempate será feito, 
para fins de classificação, considerando sucessivamente os candidatos com: 
a) maior idade; 
b) tempo de serviço como professor na educação básica.  
1.2. No caso da utilização do critério descrito em 1.1b), os candidatos serão 
convocados em data a ser informada por essa coordenadoria para apresentação da 
documentação comprobatória do tempo de serviço como professor na educação 
básica. 
 
 
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
2.1. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa, no âmbito 
de sua competência. 
 
 
 
 
 

São Paulo, 26 de fevereiro de 2016. 
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