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São João da Boa Vista, 15 de março de 2019. 

Ofício Circular nº 001/2019-NGP 

 

 

Aos candidatos homologados do Concurso Público – Edital nº 118/2019 

 

 

Assunto: Novos procedimentos de convocação de candidatos para escolha de vaga 

 

1. Considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial, o da 

eficiência, informamos que houve alteração nos procedimentos de convocação de 

candidatos para escolha de vaga, com vistas à celeridade dos referidos processos. 

 

2. A nova sistemática compreende basicamente o seguinte: no surgimento de vagas, são 

convocados todos os candidatos do cargo, que se encontram em lista homologada, para, 

em prazo especificado, manifestarem o interesse em ser nomeado. Os candidatos que 

manifestarem seu interesse, serão ordenados por ordem de classificação do edital de 

homologação, sendo nomeados os melhores colocados, de acordo com a quantidade e a 

reserva de vagas. Já os candidatos convocados que não se manifestarem, ou que se 

manifestarem, mas não forem nomeados por motivo de esgotamento de vagas, 

automaticamente permanecerão na mesma colocação na lista e poderão ser convocados 

novamente no interesse da Administração. 

 

3. Cumpre esclarecer que os candidatos homologados na lista de pessoas negras que ainda 

não passaram por banca de heteroidentificação somente serão convocados para 

manifestação de interesse caso esgote a lista dos candidatos que já foram aprovados na 

referida banca. 
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4. Informamos também que as convocações continuam sendo formalizadas via Edital, 

publicado no sítio http://concursopublico.ifsp.edu.br, cujo link de acesso é enviado aos 

candidatos convocados para o e-mail de seu cadastro.   

 

5. Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos ou alteração de dados 

cadastrais, exclusivamente, pelo e-mail convocacaoconcurso@ifsp.edu.br e pelo telefone 

(19)3634-1114. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS 

Diretora do Núcleo Descentralizado de Gestão de Pessoas 

http://concursopublico.ifsp.edu.br/
mailto:convocacaoconcurso@ifsp.edu.br

