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CRONOGRAMA OFICIAL *
Atividades

Datas

Publicação do Edital (DOU)
Período de inscrições
Divulgação do conteúdo programático
Pedidos de isenção da taxa de inscrição
Divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção
Recurso contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção
Divulgação do resultado final dos pedidos de isenção
Solicitação de atendimento especial
Comprovação de necessidade de atendimento especial
Divulgação do resultado preliminar das solicitações de atendimento
especial
Recurso contra o resultado preliminar das solicitações de
atendimento especial
Divulgação preliminar das inscrições deferidas
Divulgação do resultado definitivo das solicitações de atendimento
especial
Recurso contra o resultado preliminar das inscrições
Divulgação final das inscrições homologadas
Divulgação dos horários e locais da prova objetiva
Prova Objetiva
Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva
Recurso contra gabarito e questões da prova objetiva
Divulgação do gabarito pós-recurso da prova objetiva
Divulgação da classificação preliminar da prova objetiva
Recurso contra classificação preliminar da prova objetiva
Divulgação do resultado da classificação da prova objetiva pósrecurso
Divulgação dos candidatos classificados para a prova Teórico-Prática
– Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais, e definição da data,
horário e local da prova
Divulgação dos candidatos portadores de necessidades especiais
classificados na prova objetiva para realização da perícia médica.
Definição da data, horário e local da perícia
Divulgação dos candidatos autodeclarados pretos e pardos
classificados na prova objetiva para a aferição da autodeclaração.
Definição da data, horário e local da aferição

05/03/2018
06/03/2018 a 02/04/2018
09/03/2018
06/03/2018 a 18/03/2018
21/03/2018
22/03/2018 a 23/03/2018
28/03/2018
06/03/2018 a 02/04/2018
12/03/2018 a 02/04/2018
03/04/2018
04/04/2018 a 05/04/2018
09/04/2018
09/04/2018
10/04/2018 a 11/04/2018
16/04/2018
20/04/2018
06/05/2018
07/05/2018
08/05/2018 a 09/05/2018
15/05/2018
21/05/2018
22/05/2018 a 23/05/2018
28/05/2018
28/05/2018

29/05/2018

29/05/2018
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Banca para Heteroidentificação
08/06/2018 e 09/06/2018
Prova de desempenho Teórico-Prática – Tradutor e Intérprete de
09/06/2018 e 10/06/2018
Linguagem de Sinais
Perícia Médica dos candidatos portadores de necessidades especiais
11/06/2018
classificados na prova objetiva
Divulgação dos resultados preliminares - Teórico-Prática – Tradutor e
12/06/2018
Intérprete de Linguagem de Sinais
Divulgação dos resultados preliminares - Heteroidentificação
12/06/2018
Divulgação dos resultados da perícia médica dos candidatos
12/06/2018
portadores de necessidades especiais classificados na prova objetiva
Recurso contra a perícia médica dos candidatos portadores de
13/06/2018 a 14/06/2018
necessidades especiais classificados na prova objetiva.
Recurso contra o resultado preliminar - Prova Teórico-Prática –
13/06/2018 a 14/06/2018
Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais
Recurso contra o resultado preliminar - Heteroidentificação
13/06/2018 a 14/06/2018
Divulgação do resultado pós-recurso - Heteroidentificação
19/06/2018
Divulgação do resultado pós-recurso da perícia médica dos
candidatos portadores de necessidades especiais classificados na
19/06/2018
prova objetiva.
Lista com agendamento para acesso à gravação de áudio e vídeo da
própria prova de desempenho teórico-prática e respectiva avaliação,
apenas para os candidatos de Tradutor e Intérprete de Linguagem de
19/06/2018
Sinais que fizeram tal solicitação em recurso (vide comunicado
037/2018)
Prazo para Reformulação de Recurso contra o resultado preliminar Prova Teórico-Prática – Tradutor e Intérprete de Linguagem de
22/06/2018 a 23/06/2018
Sinais (vide comunicado 037/2018)
Divulgação do resultado pós-recurso da Prova de desempenho
26/06/2018
Teórico-Prática – Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais
Data Provável para o Resultado Final do Concurso
26/06/2018
* As datas poderão eventualmente sofrer alterações e caso ocorram serão publicadas no sitio do
Concurso Público.

Maiores informações poderão ser solicitadas somente através do “fale
conosco”, link abaixo:
https://concursopublico.ifsp.edu.br/contato

São Paulo, 19 de junho de 2018

Comissão de Concurso Público
Portaria IFSP N.º 127, de 16 de janeiro de 2018.
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