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EDITAL 27/2021 - DRG/ITP/IFSP

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA OCUPAÇÃO DE VAGAS REMANESCENTES
(VAGAS NÃO OCUPADAS)
CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, INFORMÁTICA E MECÂNICA
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS ITAPETININGA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso das
atribuições legais, por meio da Comissão Local de Processo Sele vo, faz saber e torna pública a abertura de PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO para preenchimento de vagas remanescentes (não ocupadas) e as que vierem a surgir dos cursos Técnicos em Ediﬁcações
(noturno), Técnico em Informática (vespertino) e Técnico em Mecânica (noturno) do Edital N° 217/2021, de 18 de maio de 2021.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O planejamento e a coordenação deste processo sele vo estão sob responsabilidade do Câmpus Itape ninga, por intermédio da
Comissão de Processo Seletivo.
1.2. É obrigatório ao candidato, ao seu responsável (pai, mãe, curador ou tutor) ou representante legal, tomar conhecimento de todas as
normas e procedimentos indicados neste Edital e nas demais publicações per nentes, sendo que a inscrição implicará na aceitação das
normas definidas, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.
1.3. Qualquer interessado que atenda os pré-requisitos poderá participar da presente seleção.
1.4. A seleção será realizada por meio de sorteio público.
1.5. Todas as informações referentes a esta chamada pública estarão disponíveis no endereço eletrônico
https://itp.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/17-ultimas-noticias/847-divulgado-o-processo-seletivo-simplificado-paraocupacao-de-vagas-remanescentes-nao-ocupadas-dos-cursos-tecnicos-do-edital-217-2021
2. DOS CURSOS E DAS VAGAS OFERTADAS
2.1. O presente processo seletivo simplificado destina-se, exclusivamente,
exclusivamente aos candidatos que atendam os pré-requisitos:
I - tenham concluído o Ensino Médio; ou
II - estejam matriculados no 2° ou 3° ano do Ensino Médio.
2.2. Os cursos com vagas remanescentes, período, bem como o número de vagas encontram-se a seguir no Quadro 1.
2.3. Para o curso Técnico em Mecânica, será formada lista de cadastro reserva para eventuais vagas não ocupadas do processo seletivo do
edital 217/2021.
2.4. Todas as vagas serão ofertadas na modalidade Ampla Concorrência, visto serem vagas já ofertadas e não ocupadas no processo
seletivo regular do edital 217/2021.
Quadro 1 - Vagas disponíveis
QUADRO DE VAGAS
Curso

Período

Vagas

Técnico em Informática

Vespertino

20

Técnico em Edificações

Noturno

10

Técnico em Mecânica

Noturno

Cadastro reserva

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 Período de inscrição será de 10/08/2021 até às 10h do dia 16/08/2021 , exclusivamente por meio eletrônico através do formulário
digital acessível pelo link: https://forms.gle/ooNuXbVRrL1zPJnb9.

3.2 O ato de inscrição envolve as etapas abaixo descritas:
I - leitura deste Edital;
II - acessar o formulário digital e preencher os dados solicitados;
III - escolher qual curso pretende concorrer; e
IV - assinar a declaração que já concluiu o ensino médio ou está cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio.
3.3. NÃO serão aceitas inscrições por outros meios que não seja o previsto nesta presente chamada pública.
4. DO SORTEIO PÚBLICO E DO RESULTADO
4.1. A seleção dos candidatos efetivamente inscritos será realizada por meio de sorteio público.
4.2. Para cada candidato será atribuído um número de inscrição que obedecerá a ordem de preenchimento do formulário de inscrição.
4.3. A divulgação da relação de inscritos ocorrerá no dia 16/08/2021 até às 14h30min com seus respectivos números de inscrições.
4.4. O sorteio será realizado pelo número de inscrição atribuído a cada candidato.
4.5. O sorteio será realizado de forma digital no dia 16/08/2021 às 16h sob responsabilidade da Comissão de Processo Sele vo do
Itapetininga.
4.6. Para atendimento ao princípio da transparência, o sorteio será gravado e será disponibilizado por meio de link de acesso a ser
divulgado juntamente com o resultado.
4.7. O resultado do sorteio público será divulgado em 16/08/2021 após às 17h no endereço eletrônico
https://itp.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/17-ultimas-noticias/847-divulgado-o-processo-seletivo-simplificado-paraocupacao-de-vagas-remanescentes-nao-ocupadas-dos-cursos-tecnicos-do-edital-217-2021.
4.8. O curso cujo número de inscritos for igual ou inferior ao número vagas ofertadas não haverá sorteio e TODOS inscritos serão
automaticamente convocados para matrícula na modalidade ampla concorrência.
4.9. A ordem do sorteio servirá para classificação e convocação para matrícula.
4.10. Os candidatos sorteados além do número de vagas comporão a lista de espera para eventuais novas vagas não ocupadas.
5. DOS RECURSOS
5.1. O período para interposição de recurso contra o sorteio público será exclusivamente no dia 17/08/2021 até às 17h.
5.1.1. Os recursos interpostos fora do prazo serão considerados intempestivos e não serão analisados.
5.2. Os recursos devem ser
processoseletivoitape@ifsp.edu.br.

enviados

no

prazo

acima

descrito,

exclusivamente

por

e-mail

para

o

endereço

5.2.1. O recurso enviado por e-mail deverá conter o texto “Recurso_edital_27/2021_nome do candidato” no campo “assunto”.
5.2.2. A fundamentação do recurso deve estar descrita no corpo do e-mail e constar o nome, CPF e curso ao final.
5.3. O resultado do recurso será disponibilizado no dia 17/08/2021 a partir das 18h juntamente com a 1ª Convocação para matrícula.
6. DAS MATRÍCULAS
6.1. A matrícula obedecerá a classificação dos candidatos sorteados e será realizada exclusivamente por meio eletrônico.
6.2. A 1ª convocação para matrícula será divulgada no dia 17/08/21 a par r das 18h através do endereço eletrônico
https://itp.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/17-ultimas-noticias/847-divulgado-o-processo-seletivo-simplificado-paraocupacao-de-vagas-remanescentes-nao-ocupadas-dos-cursos-tecnicos-do-edital-217-2021.
6.2.1. As datas, forma de matrícula, relação de documentos, bem como demais orientações constarão na convocação para
matrícula.
6.2.2. Dúvidas exclusivamente sobre matrículas poderão ser enviadas para matricula.itp@ifsp.edu.br.
6.3. A documentação necessária para a matrícula estará relacionada na convocação para matrícula.
6.4. A ausência da efe vação da matrícula no período determinado será considerada como renúncia expressa à vaga, não cabendo
recurso.

