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Retorno das atividades acadêmicas presenciais

 

Conforme informe publicado no site pela Diretoria Adjunta Educacional, o retorno das atividades acadêmicas presenciais está 

previsto para todos os cursos regulares do IFSP- Câmpus Itaquaquecetuba em  07/02/2022. Já estão funcionando os setores 

administrativos e educacionais, em escala de trabalho já programada. O retorno das atividades seguirá todos os protocolos de 

segurança . Mais informações, acesse:https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1290

Informes sobre Editais de Processo Seletivo e Transferência no IFSP

Cursos:  Técnico e Superior   

❖ Processo seletivo 2022.1: Cursos  Técnico e Superior

 Até 18 de fevereiro de 2022 estão abertas as inscrições para o processo vestibular/ENEM para os cursos superiores no IFSP. 

Em nosso campus estão sendo ofertadas 40 vagas para os seguintes cursos:  Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Letras, 

ambos no turno noturno,   Bacharelado em Engenharia Mecânica, em período integral. A seleção será feita por meio de análise de 

notas do ENEM dos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

Além do processo seletivo para os cursos superiores, está em andamento também, Edital N.º 001/2022, o processo seletivo 

para preenchimento das vagas remanescentes do Edital  N.º 400/2021. Com 20 vagas remanescentes para o curso Técnico em 

Mecânica Integrado ao Ensino Médio e para o curso Técnico em Mecânica Concomitante/Subsequente, os candidatos puderam 

realizar suas inscrições entre os dias 25 e 28 de janeiro, e o sorteio foi realizado em 31 de janeiro. O processo seguirá para a fase de 

recurso contra o sorteio. Mais informações sobre os processos seletivos descritos, acesse os links 

:https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1293  https://www.ifsp.edu.br/vestibularenem2022

❖ Edital de transferência Cursos Técnicos e Superiores

O IFSP lançou, neste mês, os editais de n.º 14/2022 e n.º 28/2022, que regulamentam o cadastro geral para ingresso por 

reopção de curso, transferência interna e externa, reingresso e portadores de diploma de graduação para preenchimento de vagas 

ociosas nos Cursos Superiores, Integrados ao Ensino Médio e nos Cursos Técnicos Concomitantes e Subsequentes da Instituição.  

Para o superior, a seleção visa ao preenchimento de 651 vagas remanescentes e também à formação de cadastro reserva em 19 

campus da Instituição. Já para o técnico, há 719 vagas distribuídas em 23 campus do IFSP. Os Editais e demais informações podem 

ser consultados na  página www.itq.ifsp.edu.br

https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1290
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1293
https://www.ifsp.edu.br/vestibularenem2022
http://www.itq.ifsp.edu.br


Em 27/01/2022,  foi publicado o resultado final referente 

à seleção dos candidatos inscritos nos Editais N.º 27/2021 e 

28/2021 que visa à seleção de profissionais do quadro de 

servidores ativos e inativos do IFSP para as atividades de 

supervisor de curso, orientador, agente de apoio administrativo 

e financeiro, agente de apoio acadêmico e cadastro de reserva 

técnica. Além disso, há a seleção de profissionais para a 

docência nos cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC, no 

âmbito do Programa Qualifica Mais (Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, 

Bolsa-Formação Trabalhador) em 2022.

O Programa tem como objetivo expandir e democratizar 

a oferta  tanto de cursos técnicos e profissionais de nível médio, 

quanto de cursos de formação inicial e continuada para 

trabalhadores. Os profissionais selecionados para Pronatec / 

Qualifica Mais serão remunerados na forma de concessão de 

bolsas em conformidade com o art. 9º da Lei nº. 12.513 de 

26/10/2011 e art. 15º d resolução CD/FNDE nº. 04 de 

16/03/2012, pelo tempo de execução do curso. Mais 

informações em www.itq.ifsp.edu.br

O programa de Inclusão Digital e a distribuição de kits de 

alimentação fazem parte da Política de Assistência Estudantil e 

têm como objetivo contribuir para mitigar os efeitos da pandemia 

da Covid-19. Entre os anos de 2020 e 2021, foram entregues 

2.032 kit’s de alimentação, atendendo um total de 313 

estudantes. 

Além disso, houve a distribuição de diversos 

equipamentos eletrônicos aos alunos na forma de empréstimo  e 

disponibilizado aos discentes o auxílio conectividade para que 

pudessem ter acesso à  internet em suas residências para o 

acompanhamento das aulas online. Entretanto, com o retorno 

das aulas presenciais, estas ações serão finalizadas. 

Parabenizamos a todos os envolvidos pela execução dos 

trabalhos tendo em vista ajudar nossos alunos em situação de 

vulnerabilidade e, assim, evitar a evasão escolar.

IFSP publica portaria que normatiza o teletrabalho

 O IFSP publicou em  19 de janeiro de 2022, a Portaria Normativa nº 36/2022, que dispõe sobre critérios e procedimentos gerais 

a serem observados para a implantação do Programa de Gestão na modalidade teletrabalho no âmbito da Instituição. O documento, 

elaborado nos termos da Instrução Normativa nº 65/2020 do Ministério da Economia, vigorará a partir de 1º de abril de 2022 e 

permitirá a realização do teletrabalho para os servidores em exercício no IFSP mediante regulamentação no âmbito da respectiva 

unidade (câmpus, pró-reitoria ou diretoria sistêmica). 

O Diretor de Gestão de Pessoas, Guilherme Leite, afirma que essa regulamentação permitirá a realização do teletrabalho no 

IFSP respeitando a legislação vigente, cabendo a cada unidade regulamentar a realização do seu teletrabalho, obedecendo, para 

tanto, as disposições da Portaria Normativa IFSP nº 36/2022”, complementa. “Os próximos estágios consistirão na publicação da 

“tabela de atividades”, bem como do sistema para acompanhamento do teletrabalho pela DGP-PRD, instrumentos obrigatórios para 

realização do teletrabalho no IFSP”, complementa Guilherme. Para mais informações, acesse: 

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/111-ultimas-noticias-servidores/2756-ifsp-publica-portaria-que-normatiza-o-teletrabal

ho-na-instituicao

http://www.itq.ifsp.edu.br
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/111-ultimas-noticias-servidores/2756-ifsp-publica-portaria-que-normatiza-o-teletrabalho-na-instituicao
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/111-ultimas-noticias-servidores/2756-ifsp-publica-portaria-que-normatiza-o-teletrabalho-na-instituicao


Itaquaquecetuba, 31 de janeiro de 2022

Ana Paula Faria (Professor EBTT – Português/Inglês)
Anderson de O. Campos (Técnico-Administrativo – CDI)
Débora M.  Ribeiro (Professor EBTT - Português/Inglês)
Gabriel Adams (Professor EBTT –  Português/Espanhol)

Juliana Amorim (Técnico-Administrativo – CRA)
Lauriberto Paulo Belem (Professor EBTT - Química)
Sidinei Roberto Nobre Junior (Técnico-Administrativo – CRA)
Suelen Fernandes de Barros (Professor EBTT – Física)

Comissão de Comunicação Social 

Reitor
SILMÁRIO BATISTA DOS SANTOS
Direção Geral do Campus
AUMIR ANTUNES GRACIANO 
Diretoria Adjunta de Administração
ARTUR MARTINS DE SÁ
Diretoria Adjunta Educacional
RODRIGO DE FREITAS FAQUERI
Coordenadoria de Apoio à Direção
WANDERLEY MONTANHOLI JUNIOR
Coordenadoria de Gestão de Pessoas
DOUGLAS WENZLER DA SILVA
Coordenadoria de Registros Acadêmicos
JULIANA DA SILVA DE AMORIM 
Coordenadoria Sociopedagógica
 JULIANA LUCIA MOHR
Coordenadoria de Extensão
AURELIO BANDEIRA AMARO
Coordenadoria de Pesquisa e Inovação
CLEITON DOMINGOS MACIEL

Coordenadoria do Curso Técnico  Integrado e Concomitante em Mecânica 
CARLA ISABEL DOS SANTOS MACIEL 
Coordenadoria do Curso Licenciatura em Matemática
FRANCISCO DE OLIVEIRA  
Coordenadoria de Apoio ao Ensino
LEANDRO DE CAMPOS CARAHYBA DIAS
Coordenadoria de Biblioteca
GESIALDO SILVA DO NASCIMENTO 
Coordenadoria de Almoxarifado, Manutenção e Patrimônio
BRUNO DIAS JUNQUEIRA
Coordenadoria de Contabilidade e Finanças 
DANIEL PAULINO DE SOUZA
Coordenadoria de Licitações e Contratos
RENATO DE OLIVEIRA MELLO
Coordenadoria de Tecnologia da Informação
LEANDRO APARECIDO BIZERRA MOUREIRA

Informamos a seguinte alteração em nosso quadro: 

❖ término do contrato temporário dos servidores Bruna Carla  

dos Santos e Marcelo Santos, a quem agradecemos pela 

contribuição em nosso câmpus

❖  a remoção da servidora Elizabete Rubliauskas Giachetti  

para o câmpus Guarulhos e a redistribuição do servidor 

Ricardo Pertile Frota Teixeira para UFSCAR, a quem 

desejamos alegria e sucesso na nova unidade.

❖  a chegada das servidoras: Danielle Zuma Capellani   e  

Lívia de Castro Cortês,   para quem damos boas vindas.

 Aniversariantes do mês

 Aos primeiros aniversariantes do ano, desejamos:

Saúde, sucesso, paz , felicidades e realizações.

 Feliz aniversário!!!

A Diretoria de Gestão de Pessoas da Pró-Reitoria de 

Planejamento e Desenvolvimento Institucional do IFSP 

(DGP-PRD) publicou o Edital nº 25/2022, que  trata do 

chamamento de servidores interessados em remoção, devido 

a vagas destinadas para concurso público.

O prazo para inscrição expirou em 31 de janeiro, e 

está prevista até o quinto dia útil de fevereiro de 2022 a 

publicação da relação dos servidores contemplados. Estes 

servidores serão notificados via e-mail e terão até três dias 

úteis, conforme art. 10 da Portaria IFSP nº 1810/2020, para 

confirmar seu interesse.

Para  acompanhar mais informações, acesse o link: 

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/111-ultimas

-noticias-servidores/2753-ifsp-publica-edital-de-remocao-para

-servidores


