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EDITAL Nº SPO.022/2021, DE 28 DE ABRIL DE 2021 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS REMANESCENTES DO PROCESSO 

SELETIVO – EDITAL Nº 494/2020 - CURSOS TÉCNICOS CONCOMITANTES / SUBSEQUENTES 

 

Dispõe sobre a abertura de CHAMADA PÚBLICA para preenchimento das vagas remanescentes do 

processo seletivo para o 1º semestre de 2021 dos Cursos Técnicos Concomitantes/Subsequentes do 

Câmpus São Paulo - IFSP. Os cursos são GRATUITOS. 

 

1.CHAMADA PÚBLICA 

1.1 A presente Chamada Pública destina-se, exclusivamente, aos candidatos que atendam aos 

seguintes requisitos: 

 Ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando o 2º ano ou 3º ano do Ensino Médio. 

 Ter enviado a documentação obrigatória para matrícula, de acordo com o Anexo I deste 

Edital. 

 

2. DOS CURSOS 

2.1 Os cursos com vagas remanescentes, turno, bem como o número de vagas, encontram-se a 

seguir no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Cursos, turno e número de vagas para o Câmpus São Paulo. 

Curso Turno Vagas 

EDIFICAÇÕES VESPERTINO 18 

EDIFICAÇÕES NOTURNO 10 

ELETROTÉCNICA NOTURNO 10 

TELECOMUNICAÇÕES NOTURNO 22 

TOTAL DE VAGAS 
60 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 Os interessados deverão preencher o Formulário de Matrícula (acessível em  

https://spo.ifsp.edu.br/images/phocadownload/EDITAIS/2020/Edital_IFSP_494_2020_-

_processo_seletivo_cursos_tecnicos_2021.1/Formulario_de_Matrcula_Especfico_para_o_Curso_Tcni

https://spo.ifsp.edu.br/images/phocadownload/EDITAIS/2020/Edital_IFSP_494_2020_-_processo_seletivo_cursos_tecnicos_2021.1/Formulario_de_Matrcula_Especfico_para_o_Curso_Tcnico_1.pdf
https://spo.ifsp.edu.br/images/phocadownload/EDITAIS/2020/Edital_IFSP_494_2020_-_processo_seletivo_cursos_tecnicos_2021.1/Formulario_de_Matrcula_Especfico_para_o_Curso_Tcnico_1.pdf


 

co_1.pdf ) e enviar a documentação (que consta no ANEXO I deste Edital) para o e-mail 

matriculatecnico.spo@ifsp.edu.br 

3.2. O assunto do e-mail deve seguir o seguinte modelo: CHAMADA PÚBLICA – (NOME DO CURSO) – 

(NOME DO CANDIDATO) 

3.3 Para os candidatos menores de 18 anos, além dos documentos citados no item 3.1, deve ser 

enviado também o Termo de Autorização, preenchido e assinado pelo responsável legal, acessível 

em https://spo.ifsp.edu.br/images/phocadownload/EDITAIS/2020/Edital_IFSP_494_2020_-

_processo_seletivo_cursos_tecnicos_2021.1/Autorizao_de_Matrcula_Estudante_Menor_1.pdf  

3.4 O candidato interessado deve encaminhar o e-mail com a documentação completa no período de 

04 a 06/05/2021. 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO 

4.1 Caso haja mais candidatos que o número de vagas disponíveis, os candidatos serão classificados 

pela idade, por ordem de data de nascimento, sendo o primeiro lugar do candidato mais velho, e o 

último lugar do candidato mais jovem. 

 

5. DA MATRÍCULA 

5.1 Todo candidato classificado, dentro do número de vagas estabelecido para cada curso, terá o 

direito de se matricular desde que atendam aos requisitos solicitados do item 1.1. 

5.2 Para candidato menor de 18 anos, a matrícula deve ser realizada pelo responsável legal. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 A realização da Chamada Pública está a cargo da Diretoria de Apoio ao Ensino do Câmpus São 

Paulo, sendo sua responsabilidade planejar, coordenar e executar o referido processo, bem como 

divulgar o resultado e todas as informações pertinentes. 

6.2 O candidato poderá concorrer apenas a uma vaga por curso, de sua preferência. 

6.3 O resultado da Chamada Pública terá validade apenas para o primeiro semestre letivo de 2021. 

6.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Apoio ao Ensino do Câmpus São Paulo. 

 

São Paulo, 28 de abril de 2021. 

 

 

 

ALBERTO AKIO SHIGA  
DIRETOR GERAL 

CÂMPUS SÃO PAULO 
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