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RESULTADO RECURSOS PROTOCOLADOS -  EDITAL IFSP nº 614/2017 

 
 
Da Comissão Examinadora do Processo Seletivo, para ingresso no primeiro semestre de 2017, do 
curso de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática 
do IFSP – Campus São Paulo. 
 
Conforme critérios assinalados no edital IFSP nº 614/2017, abaixo apresentamos o resultado dos 
recursos protocolados correspondentes às: Etapas I (Prova escrita) e Etapa II (Avaliação de 
Documentos) do Processo Seletivo.  
 
CPF RG RESULTADO /Justificativa 
085607397-00 62.881.607-8 Indeferido.  

Justificativa: 
De acordo com o Edital 614/2017: 
5.2. Somente poderão participar das etapas III e IV do processo 
de seleção os candidatos que tiverem aprovação nas etapas I e 
II. 
6.1. Etapa I: Avaliação escrita. [...] Para ser aprovado nesta 
etapa o candidato deverá obter no mínimo nota 6,0.  

275041198-06 30.003.810-0 Deferido.  
Correção na digitação do número de RG na listagem de 
aprovados (erro de digitação). 

180604468-43 25.894.529-1 Indeferido.  
De acordo com o Edital 614/2017: 
5.2. Somente poderão participar das etapas III e IV do processo 
de seleção os candidatos que tiverem aprovação nas etapas I e 
II. 
6.1. Etapa I: Avaliação escrita. [...] Para ser aprovado nesta 
etapa o candidato deverá obter no mínimo nota 6,0. 
O resultado publicado não contempla a nota corresponde à prova 
de proficiência. Ainda, de acordo com o edital: 
6.7. [...] Apenas serão corrigidas as provas de proficiência 
dos candidatos que forem aprovados no processo seletivo. 

568528271-00 36.896.096-1 Indeferido.  
1) A prova de redação foi submetida a uma Comissão de 
avaliadores e não houve alteração da nota. De acordo com o 
Edital 614/2017: 
6.1. Etapa I: Avaliação escrita. [...] Para ser aprovado nesta 
etapa o candidato deverá obter no mínimo nota 6,0. 
2) Quanto às vagas disponíveis atendendo às ações afirmativas: 
De acordo com o Edital 614/2017: 
7.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, 
mediante nota final obtida das etapas do processo seletivo e 
preencherão as vagas oferecidas de acordo com o estabelecido 



neste Edital. 
7.2. Na hipótese de não haver candidatos autodeclarados negros 
ou indígenas ou portador de deficiência, aprovados em número 
suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas 
remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e 
serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, 
observada a ordem de classificação 
 

156828528-00 22.148.400-0 Deferido.  
1) A prova de redação foi submetida a uma Comissão de 
avaliadores e houve alteração da nota para 6,0. De acordo com o 
Edital 614/2017: 
6.1. Etapa I: Avaliação escrita. [...] Para ser aprovado nesta 
etapa o candidato deverá obter no mínimo nota 6,0. 
 

 
 
 

 
Atenciosamente, 

 
 

Profa. Dra. Elaine Pavini Cintra1 
Presidente da Comissão Examinadora do Processo Seletivo do curso de Pós-Graduação Stricto Sensu de 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática do IFSP - Campus São Paulo 
 

 

                                                
1 A versão assinada encontra-se disponível na Secretaria de Pós - Graduação 


