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COMUNICADO 16/2019 – Edital 728/2018 
 

ALTERA A DATA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA 

DE TÍTULOS - EDITAL Nº 728/2018 

 
A Comissão Organizadora do Concurso Público do IFSP – Edital 728/2018, instituída pela 

Portaria IFSP nº 2.915 de 06 de setembro de 2018, informa que, em virtude da quantidade de 

agendamentos para acesso à gravação de áudio e vídeo e/ou espelho da avaliação da Prova de 

desempenho, a data de divulgação do RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS 

prevista no subitem 7.3.9 do Edital IFSP n. 728/2018 para 03 de abril de 2019 foi alterada para 

15 de abril de 2019. 

Considerando a alteração da data de divulgação do RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE 

TÍTULOS: 

- a data para requerimento prevista no subitem 9.4.1 do Edital IFSP n. 728/2018 foi 

alterada para 16 de abril de 2019, das 10 horas às 16 horas;  

- a data de divulgação da lista de agendamento prevista no subitem 9.4.1.1 do Edital 

IFSP n. 728/2018, bem como a data em que será informado o período de interposição de recurso, 

foi alterada para 17 de abril de 2019. 

- a data em que o candidato requerente poderá consultar os dados de data, horário e 

local de agendamento para acesso ao espelho da própria avaliação de títulos, por meio de 

introdução de dados pessoais do requerente no sítio eletrônico do Concurso, foi alterada para 18 

de abril 2019, a partir das 10 horas. 

- os agendamentos serão realizados, respeitando a ordem de solicitação, para datas a 

partir de 22 de abril de 2019, entre 8h e 18h. 

 

São Paulo, 04 de abril de 2019. 
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