
        
 

São Paulo, 29 de outubro de 2021.  

Da Comissão Examinadora do Processo Seletivo, para ingresso no primeiro semestre de 2022, 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 358/2021, abaixo apresentamos a relação dos 
recursos impetrados sobre as inscrições não homologadas: 

 
CPF do candidato Resultado Justificativa 

398.xxx.xx8-01 Indeferido 

O candidato não apresentou na inscrição a declaração 
de inscrição condicional para alunos concluintes de cursos 
de licenciatura (Anexo IV do Edital IFSP nº 358/2021). Tal 
declaração foi apresentada na etapa de recursos. 

Esclarecemos que a etapa de recursos não admite a 
substituição ou a complementação dos documentos 
entregues na ficha de inscrição, mas apenas a contestação 
das análises e decisões da comissão realizadas sobre o 
conteúdo da ficha de inscrição e dos anexos enviados junto 
a ela (conforme itens 3.4.5 e 3.4.6 do Edital IFSP nº 
358/2021). 

872.xxx.xx8-68 Indeferido 

O candidato não apresentou diploma de licenciatura na 
inscrição. O diploma de licenciatura foi apresentado na 
etapa de recursos. 

A etapa de interposição de recursos se refere 
unicamente à contestação das ações de interpretação da 
Comissão examinadora do Processo Seletivo, sendo 
vedada a inserção de novos documentos (conforme item 
3.4.5 do edital 358/2021). Os documentos referidos no item 
4.5 do mesmo Edital dizem respeito à fundamentação da 
contestação feita. 

071.xxx.xx7-81 Indeferido 

A data do comprovante de vínculo profissional 
apresentado no momento da inscrição não atende ao item 
3.4.1b do Edital IFSP nº 358/2021. 

O candidato apresentou novo comprovante de vínculo 
profissional na etapa de recurso. Esclarecemos que a 
etapa de recursos não admite a substituição ou a 
complementação dos documentos entregues na ficha de 
inscrição, mas apenas a contestação das análises e 
decisões da comissão realizadas sobre o conteúdo da ficha 
de inscrição e dos anexos enviados junto a ela (conforme 
itens 3.4.5 e 3.4.6 do Edital IFSP nº 358/2021). 

 

Atenciosamente,  

 

 

Profa. Dra. Valéria Trigueiro Santos Adinolfi 1 

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  

 

São Paulo, 29 de outubro de 2021.  

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


