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 A Pró-reitoria de Ensino, por meio da Diretoria de Graduação (DGRA), no uso de suas atribuições, altera o edital IFSP/PRE/DGRA Nº559/2022IFSP/PRE/DGRA Nº559/2022, para

seleção de alunos bolsistas alunos bolsistas dos cursos de Licenciatura, nos campus do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, para o

Projeto Institucional do Programa de Residência Pedagógica do IFSP.

 

1. DO CRONOGRAMA DE PRORROGAÇÃODO CRONOGRAMA DE PRORROGAÇÃO

A data para inscrição fica prorrogada até o dia 30/09/202230/09/2022.

O novo cronograma do Edital nº 559/2022 fica com a seguinte disposição:

8.1 8.1 Inscrição dos licenciandos candidatos à bolsa PRP de aluno residente: de 17 a 30 de setembro de 2022.17 a 30 de setembro de 2022.

8.1.1 8.1.1 Local: eletronicamente, via e-mail do docente orientador responsável pelo núcleo do curso de licenciatura vinculado ao PRP pelo qual o

candidato concorrerá à vaga, especificado no Quadro 1 do Anexo 1 do Edital 559/2022, retificado pelo Edital 561/2022.

8.28.2 A entrevista poderá ser realizada presencialmente ou virtualmente, ficando a cargo de cada docente orientador contactar o candidato e marcar

a entrevista, , limitada ao período de 27 de setembro a 04 de outubro de 202227 de setembro a 04 de outubro de 2022.

8.3 8.3 Divulgação do resultado preliminar: a lista de classificação preliminar dos candidatos será divulgada em 05 de outubro de 202205 de outubro de 2022,

8.3.18.3.1 O resultado preliminar será divulgado no site de cada campus do IFSP onde haverá núcleos vinculados ao PRP e via e-mail para os candidatos.

8.48.4 Recurso: os recursos poderão ser interpostos no período de 05 e 06 de outubro de 202205 e 06 de outubro de 2022, por meio de documento datado e assinado, em

formato .pdf e enviado por e-mail ao docente orientador conforme Quadro 1 do Anexo 1 do Edital 559/2022, retificado pelo Edital 561/2022..

8.58.5 Divulgação do Resultado final:  a lista de classificação final será divulgada em 07 de outubro de 202207 de outubro de 2022 e deverá ser encaminhada à Coordenação

Institucional para homologação.

8.5.18.5.1 O resultado final será divulgado no site de cada campus do IFSP onde haverá núcleos vinculados ao PRP e via e-mail para os candidatos.

8.6 8.6 A assinatura do “Termo de Compromisso” da Capes será realizada eletronicamente.

 

São Paulo, 26 de setembro de 2022
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