
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

O Diretor Geral do Câmpus São Roque torna público o cronograma retificado, após prorrogação das 

inscrições do processo seletivo simplificado para a contratação de professores substitutos, nos termos do Edital 

nº 367, de 15/09/2021, publicado no DOU de 16/09/2021, referente, exclusivamente, às áreas e vagas existentes 

neste câmpus. 

Enologia (1 vaga) Áreas e vagas: São Roque Câmpus: 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA PREVISTO* 

Evento Data Local 

 

Publicação do Edital 
 

16/09/2021 
Site oficial do IFSP – Câmpus São 
Roque http://srq.ifsp.edu.br e 
Diário Oficial da União 

 
Período de Inscrições 

 

16/09/2021 até às 16h de 
05/10/2021 

Exclusivamente por meio de 
formulário eletrônico, disponível no 
endereço 
https://concursopublico.ifsp.edu.br/ 

 

Período para solicitação de isenção da taxa de 
inscrição 

 
16/09/2021 a 20/09/2021 

Exclusivamente no endereço 
https://concursopublico.ifsp.edu.br/, 
juntamente com a documentação 
de inscrição 

Divulgação dos deferimentos e indeferimentos 
de isenção da taxa de inscrição 

22/09/2021 
Site oficial do IFSP – Câmpus São 
Roque: http://srq.ifsp.edu.br 

Divulgação das inscrições deferidas e 
indeferidas 

08/10/2021 
Site oficial do IFSP – Câmpus São 
Roque: http://srq.ifsp.edu.br 

 

Recurso quanto ao indeferimento de 
inscrições 

 

13/10/2021 até às 16h de 
14/10/2021 

Exclusivamente por meio de 
formulário eletrônico, disponível no 
endereço 
https://concursopublico.ifsp.edu.br/ 

Divulgação do resultado dos recursos e da 
convocação definitiva para a prova de 
desempenho didático-pedagógica 

 

15/10/2021 
Site oficial do IFSP – Câmpus São 
Roque: http://srq.ifsp.edu.br 

Realização das provas de desempenho 
didático-pedagógica 

Entre 18/10/2021 e 
21/10/2021** 

Videoconferência 

Divulgação da Classificação Preliminar 25/10/2021 
Site oficial do IFSP – Câmpus São 
Roque: http://srq.ifsp.edu.br 

 

Recursos quanto ao resultado preliminar da 
prova 

 

26/10/2021 até às 16h de 
27/10/2021 

Exclusivamente por meio de 
formulário eletrônico, disponível no 
endereço 
https://concursopublico.ifsp.edu.br/ 

Divulgação do resultado do recurso sobre a 
prova e da Classificação Final 

03/11/2021 
Site oficial do IFSP – Câmpus São 
Roque: http://srq.ifsp.edu.br 

Homologação do Edital 03/11/2021 Diário Oficial da União 
 

 

 

ATO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA 

Edital nº 367 - de 15/09/2021 - DOU 16/09/2021 

http://srq.ifsp.edu.br/
http://srq.ifsp.edu.br/
http://srq.ifsp.edu.br/
http://srq.ifsp.edu.br/
http://srq.ifsp.edu.br/
http://srq.ifsp.edu.br/


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

 

*Eventuais alterações neste cronograma serão divulgadas no Site oficial do IFSP – Câmpus São Roque: 
http://srq.ifsp.edu.br. 

**As provas de desempenho didático-pedagógica poderão ser realizadas em qualquer dia e horário compreendidos 
entre as datas previstas no cronograma, inclusive sábado e domingo. A data e o horário exato de cada candidato 
serão conhecidos quando da divulgação da convocação definitiva para as referidas provas. 

 
 
 
 

 
São Roque, 28 de setembro de 2021 

 
 

FRANK VIANA CARVALHO* 
Diretor Geral 

IFSP – Câmpus São Roque 
*documento assinado no original 

http://srq.ifsp.edu.br/

