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COMUNICADOCOMUNICADO

Da Comissão Examinadora do Processo Sele vo de Pós-Graduação, para ingresso no segundo semestre le vo de 2021 no curso de Pós-Graduação Lato Sensu em nível de Especialização em Gestão daDa Comissão Examinadora do Processo Sele vo de Pós-Graduação, para ingresso no segundo semestre le vo de 2021 no curso de Pós-Graduação Lato Sensu em nível de Especialização em Gestão da

Tecnologia da Informação do Câmpus São Paulo.Tecnologia da Informação do Câmpus São Paulo.

Conforme critérios assinalados no edital IFSP no 229/2021, comunicamos que foram enviados aos candidatos(as) habilidatos(as) para par cipar da Terceira Etapa (Arguição) do processo sele vo, queConforme critérios assinalados no edital IFSP no 229/2021, comunicamos que foram enviados aos candidatos(as) habilidatos(as) para par cipar da Terceira Etapa (Arguição) do processo sele vo, que

será realizada às 19h00min do dia 10/08/2021, o será realizada às 19h00min do dia 10/08/2021, o link link de acesso para a sala de videoconferencia. Seguindo as instruções enviadas, cada candidato(a) deverá responder ao e-mail dando "ciência" aosde acesso para a sala de videoconferencia. Seguindo as instruções enviadas, cada candidato(a) deverá responder ao e-mail dando "ciência" aos

procedimentos até às 13h00min (horário de Brasília) do dia 09/08/2021. procedimentos até às 13h00min (horário de Brasília) do dia 09/08/2021. 

      Atenciosamente,      Atenciosamente,

 

9 de agosto de 2021

assinatura eletrônica
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