


Ministério da Educação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Câmpus Itaquaquecetuba

COORD CURSO SUP DE LICENCIATURA EM MAT

OFÍCIO 1/2020 - SLM-ITQ/DAE-ITQ/DRG/ITQ/RET/IFSP 

Itaquaquecetuba, 6 de janeiro de 2020

Assunto: Retificação do edital No 28/2019 (PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO DE RESERVA
DE VAGAS DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO IFSP CAMPUS
ITAQUAQUECETUBA)

Onde se lê:

1. Cronograma do processo seletivo:

1.1. Inscrições: de 09/01/2020 a 21/01/2020, das 09h00 às 16h00, na Coordenadoria de Registros Acadêmicos

(CRA) do Campus Itaquaquecetuba. As mesmas poderão ser realizadas pessoalmente ou por meio de procuração.

1.2. Análise da documentação dos inscritos: 22/01/2020 a 24/01/2020.

1.3. Divulgação do resultado parcial: 27/01/2020 nos murais do Campus Itaquaquecetuba e pelo site

https://itq.ifsp.edu.br/

1.4. Período de recursos: 28/01/2020 a 29/01/2020, das 09h00 às 16h00.

1.5. Divulgação do resultado final: 31/01/2020 nos murais do Campus e pelo site https://itq.ifsp.edu.br/

Leia-se

1. Cronograma do processo seletivo:

1.1. Inscrições: 23/01/2020 e 24/01/2020, das 14h00 às 20h00, na Coordenadoria de Registros Acadêmicos (CRA)

do Campus Itaquaquecetuba. As mesmas poderão ser realizadas pessoalmente ou por meio de procuração. Os

documentos da inscrição deverão ser entregues pelos candidatos em um envelope lacrado, sob total

responsabilidade do candidato.

1.2. Análise da documentação dos inscritos: 27/01/2020 e 28/01/2020.

1.3. Divulgação do resultado parcial: 29/01/2020 nos murais do Campus Itaquaquecetuba e pelo site

https://itq.ifsp.edu.br/

1.4. Período de recursos: 30/01/2020 e 31/01/2020, das 09h00 às 16h00, na CRA.

1.5. Divulgação do resultado final: 03/02/2020 nos murais do Campus e pelo site https://itq.ifsp.edu.br/

Onde se lê:



3. Requisitos para todos os candidatos:

3.1. Ter concluído o Ensino Médio, ou estar concluindo o Ensino Médio (cursando

o último bimestre);

3.2. Apresentar a documentação exigida, de forma completa:

3.2.1. Formulário de inscrição preenchido (obtido na CRA-Campus Itaquaquecetuba);

3.2.2. Original e cópia ou cópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio.

3.2.3. Original e cópia ou cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Caso o candidato esteja

cursando o último bimestre do Ensino Médio, este comprovante poderá ser apresentado posteriormente, sendo

que, em caso de classificação neste edital, mas não aprovação no Ensino Médio, o próximo candidato classificado

será convocado.

Leia-se:

3. Requisitos para todos os candidatos:

3.1. Ter concluído o Ensino Médio, ou estar concluindo o Ensino Médio (cursando

o último bimestre);

3.2. Apresentar a documentação exigida, de forma completa:

3.2.1. Formulário de inscrição preenchido (disponível para impressão na página de acesso do respectivo edital);

3.2.2. Original e cópia ou cópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio.

3.2.3. Original e cópia ou cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Caso
o candidato esteja cursando o último bimestre do Ensino Médio, este comprovante poderá ser
apresentado posteriormente, sendo que, em caso de classificação neste edital, mas não
aprovação no Ensino Médio, o próximo candidato classificado será convocado.

               

                        Atenciosamente,

Assinado eletronicamente
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Coordenador do curso de Licenciatura em Matemática
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