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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

 
 

Edital de Retificação nº 391 de 31 de maio de 2017 
 
 
O Magnífico Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – 
IFSP, no uso de suas atribuições, torna público e estabelece a retificação do Edital nº 
306/2017, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do referido 
documento. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
[...] o presente Edital, que estarão abertas, no período de 20 de abril a 31 de maio de 2017 [...] 
 

3.1. Período de inscrição 
De 20 de abril a 31 de maio de 2017 
 
3.5.3. A divulgação das inscrições deferidas ocorrerá em 02 de junho de 2017, nos endereços 
eletrônicos http://spo.ifsp.edu.br/ e https://spo.ifsp.edu.br/pos-graduacao?id=262. 
 
3.5.4. Após publicação das inscrições deferidas o candidato cuja inscrição for indeferida poderá 
apresentar recurso no dia 05 de junho de 2017 no setor de Protocolo do Campus São Paulo das 
09h às 12h e das 14h às 16h. 
 
3.5.7. A divulgação das inscrições homologadas ocorrerá em 07 de junho de 2017. 
 
4.2.3. A Avaliação Escrita ocorrerá no dia 08 de junho de 2017, às 9:00 horas, na sala 336 
do IFSP/ Campus São Paulo - Rua Pedro Vicente, 625, Canindé. 
 
4.2.15. A divulgação das notas da Avaliação Escrita será disponibilizada no dia 14 de junho de 
2017, nos endereços eletrônicos http://spo.ifsp.edu.br/ e https://spo.ifsp.edu.br/pos-
graduacao?id=262. 
 
4.2.16. Será permitido ao candidato solicitar recurso da nota obtida nesta Etapa. Para tanto, o 
mesmo poderá apresentar recurso no dia 19 de junho de 2017 no setor de Protocolo do Campus 
São Paulo das 09h às 12h e das 14h às 16h, por meio do preenchimento do Formulário de 
Interposição de Recurso (Anexo IV). 
 
4.2.19. O resultado final da classificação e notas obtidas nesta Etapa serão divulgados no dia 21 
de junho de 2017, nos quadros de avisos da pós-graduação do Campus São Paulo do IFSP e 
nos endereços eletrônicos http://spo.ifsp.edu.br/ e https://spo.ifsp.edu.br/pos-
graduacao?id=262. 
 
4.3.3. A divulgação das notas da Análise de Currículo será disponibilizada no dia 14 de junho de 
2017, nos quadros de avisos da pós-graduação do Campus São Paulo do IFSP e nos endereços 
eletrônicos http://spo.ifsp.edu.br/ e https://spo.ifsp.edu.br/pos-graduacao?id=262. 
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4.3.4. Será permitido ao candidato solicitar recurso da nota obtida nesta Etapa. Para tanto, o 
mesmo poderá apresentar recurso no dia 19 de junho de 2017 no setor de Protocolo do Campus 
São Paulo das 09h às 12h e das 14h às 16h, por meio do preenchimento do Formulário de 
Interposição de Recurso (Anexo IV). 
 
4.3.6. O resultado final da classificação e notas  obtidas  nesta  Etapa serão  divulgados  no  dia  
21 de junho de  2017,  nos quadros de avisos da pós-graduação do Campus São Paulo do IFSP 
e nos endereços eletrônicos http://spo.ifsp.edu.br/ e https://spo.ifsp.edu.br/pos-
graduacao?id=262. 
 
5.2. Os candidatos selecionados, classificados e aprovados deverão efetuar a matrícula nos dias 
03 e 04 de julho de 2017, na Coordenadoria de Registros Escolares de Pós-Graduação do 
Campus São Paulo, à Rua Pedro Vicente, 625, Canindé, São Paulo, no período das 09h às 12h e 
das 14h às 18h. 
 
6. CRONOGRAMA GERAL DO PROCESSO SELETIVO 

Atividade Data 

Período de Inscrição 20/04 a 31/05/2017 
Divulgação das Inscrições deferidas 02/06/2017 
Recurso  05/06/2017 
Divulgação das inscrições homologadas 07/06/2017 
Realização da Avaliação Escrita 08/06/2017 
Divulgação das notas da Avaliação Escrita e da análise de currículo 14/06/2017 
Recurso avaliação escrita e análise de currículo 19/06/2017 
Divulgação da classificação final na Avaliação Escrita e na análise de 
currículo 

21/06/2017 

Realização de matrícula 03 e 04/07/2017 
Segunda Chamada 05/07/2017 
Matrícula segunda chamada 07/07/2017 
Início das aulas 27/07/2017 

 
 
LEIA-SE: 

[...] o presente Edital, que estarão abertas, no período de 20 de abril a 12 de junho de 2017 [...] 
 

3.2. Período de inscrição 
De 20 de abril a 12 de junho de 2017 
 
3.5.3. A divulgação das inscrições deferidas ocorrerá em 14 de junho de 2017, nos endereços 
eletrônicos http://spo.ifsp.edu.br/ e https://spo.ifsp.edu.br/pos-graduacao?id=262. 
 
3.5.4. Após publicação das inscrições deferidas o candidato cuja inscrição for indeferida poderá 
apresentar recurso no dia 19 de junho de 2017 no setor de Protocolo do Campus São Paulo das 
09h às 12h e das 14h às 16h. 
 
3.5.7. A divulgação das inscrições homologadas ocorrerá em 20 de junho de 2017. 
 
4.2.3. A Avaliação Escrita ocorrerá no dia 22 de junho de 2017, às 9:00 horas, na sala 336 
do IFSP/ Campus São Paulo - Rua Pedro Vicente, 625, Canindé. 
 
4.2.15. A divulgação das notas da Avaliação Escrita será disponibilizada no dia 29 de junho de 
2017, nos endereços eletrônicos http://spo.ifsp.edu.br/ e https://spo.ifsp.edu.br/pos-
graduacao?id=262. 
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4.2.16. Será permitido ao candidato solicitar recurso da nota obtida nesta Etapa. Para tanto, o 
mesmo poderá apresentar recurso no dia 30 de junho de 2017 no setor de Protocolo do Campus 
São Paulo das 09h às 12h e das 14h às 16h, por meio do preenchimento do Formulário de 
Interposição de Recurso (Anexo IV). 
 
4.2.19. O resultado final da classificação e notas obtidas nesta Etapa serão divulgados no dia 03 
de julho de 2017, nos quadros de avisos da pós-graduação do Campus São Paulo do IFSP e nos 
endereços eletrônicos http://spo.ifsp.edu.br/ e https://spo.ifsp.edu.br/pos-graduacao?id=262. 
 
4.3.3. A divulgação das notas da Análise de Currículo será disponibilizada no dia 29 de junho de 
2017, nos quadros de avisos da pós-graduação do Campus São Paulo do IFSP e nos endereços 
eletrônicos http://spo.ifsp.edu.br/ e https://spo.ifsp.edu.br/pos-graduacao?id=262. 
 
4.3.4. Será permitido ao candidato solicitar recurso da nota obtida nesta Etapa. Para tanto, o 
mesmo poderá apresentar recurso no dia 30 de junho de 2017 no setor de Protocolo do Campus 
São Paulo das 09h às 12h e das 14h às 16h, por meio do preenchimento do Formulário de 
Interposição de Recurso (Anexo IV). 
 
4.3.6. O resultado final da classificação e notas  obtidas  nesta  Etapa serão  divulgados  no  dia  
03 de julho de  2017,  nos quadros de avisos da pós-graduação do Campus São Paulo do IFSP e 
nos endereços eletrônicos http://spo.ifsp.edu.br/ e https://spo.ifsp.edu.br/pos-
graduacao?id=262. 
 
5.2. Os candidatos selecionados, classificados e aprovados deverão efetuar a matrícula nos dias 
06 e 07 de julho de 2017, na Coordenadoria de Registros Escolares de Pós-Graduação do 
Campus São Paulo, à Rua Pedro Vicente, 625, Canindé, São Paulo, no período das 09h às 12h e 
das 14h às 18h. 
 
7. CRONOGRAMA GERAL DO PROCESSO SELETIVO 

Atividade Data 

Período de Inscrição 20/04 a 12/06/2017 
Divulgação das Inscrições deferidas 14/06/2017 
Recurso  19/06/2017 
Divulgação das inscrições homologadas 20/06/2017 
Realização da Avaliação Escrita 22/06/2017 
Divulgação das notas da Avaliação Escrita e da análise de currículo 29/06/2017 
Recurso avaliação escrita e análise de currículo 30/06/2017 
Divulgação da classificação final na Avaliação Escrita e na análise de 
currículo 

03/07/2017 

Realização de matrícula 06 e 07/07/2017 
Segunda Chamada 10/07/2017 
Matrícula segunda chamada 11/07/2017 
Início das aulas 27/07/2017 
 

 

 
 
 

EDUARDO ANTONIO MODENA 
REITOR 


