
 

 

 
São Paulo, 15 de março de 2016. 

 
COMUNICADO Nº 08/2016 

 
 

 A Comissão de Concurso Público informa aos candidatos solicitantes da 
isenção da taxa de inscrição que, depois da atualização do banco de dados, as 

informações sobre o deferimento e indeferimento constantes no site poderiam não 

espelhar a decisão publicada no comunicado nº07/2016 deste concurso. Foi feita 

nova atualização do banco de dados, por isso pedimos que os candidatos consultem 

a partir da data deste comunicado, a sua situação no site. 

 A todos os candidatos a Comissão de Concurso Público informa que decidiu 

por prorrogar o período de inscrição. O término divulgado para o dia 16/03 às 14hs 

passa para a nova data de 23/03 às 14h. Reafirmamos que só serão confirmadas as 

inscrições dos candidatos que efetuarem o pagamento até a data de 23/03. 

Informamos também que a atualização do pagamento no sistema ocorre após 5 dias 

úteis após pagamento. 

A Comissão de Concurso Público no uso de suas atribuições legais, resolve 

retificar o cronograma constante no COMUNICADO Nº 03/2016, o qual passa a ter a 

seguinte redação: 
Atividade Prazo  

Período de inscrições De 18/02/2016 a 23/03/2016 

Período de solicitação de isenção da taxa de 

inscrição 

De 18 a 25/02/2016 

Divulgação do resultado provisório sobre as 

solicitações de isenção da taxa de inscrição 

02/03/2016 

Período para interposição de recursos sobre 

indeferimento de solicitação de isenção 

De 03 a 04/03/2016 

Divulgação do resultado final sobre as solicitações 

de isenção da taxa de inscrição 

10/03/2016 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 23/03/2016 



 

 

Publicação da homologação das inscrições 29/04/2016 

Disponibilização de consulta dos locais e dos 

horários de realização das provas objetivas 

Até 15/05/2016 

Aplicação das provas objetivas  22/05/2016 

Divulgação dos gabaritos 23/05/2016 

Período para recursos sobre as provas objetivas De 24 a 25/05/2016 

Divulgação dos gabaritos oficiais (após a análise de 

recursos) 

22/06/2016 

Publicação do resultado preliminar das provas 

objetivas 

05/07/2016 

Período para recursos sobre o resultado preliminar 

das provas objetivas 

De 06 a 07/07/2016 

Publicação do resultado final das provas objetivas e 

convocação para as provas práticas 

Até 15/07/2016 

Disponibilização de consulta dos locais e dos 

horários de realização das provas práticas 

Até 15/07/2016 

Aplicação das provas práticas De 22 a 25/07/2016 

Publicação do resultado definitivo das provas 

objetivas e das provas práticas e convocação dos 

candidatos com deficiência para perícia médica 

02/08/2016 

Publicação da homologação do resultado final do 

concurso no D.O.U. 

06/09/2016 

 

Ressaltamos que tal cronograma norteará o certame, e caso necessário, 

sofrerá alterações, que serão amplamente divulgadas em nossos canais 

institucionais na internet, a saber: www.ifsp.edu.br e 

www.facebook.com/IFSaoPaulo. 

Atenciosamente, 

 

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
Portaria IFSP nº 4.645, de 11 de dezembro de 2015 


