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Assunto: Edital de chamamento Substituto retificação do edital 237/21 (Aproveitamento de fila dos câmpus) 
 

 
Considerando o Edital nº 237/2021- Convocação para escolha de vaga para PROFESSOR SUBSTITUTO, publicado em 08/06/2021 no sítio eletrônico do 

IFSP, com a finalidade de maior celeridade na contratação de professor substituto. 

Considerando o princípio da autotutela da administração pública, que possibilita, em atendimento ao Art. 114 da Lei nº 8.112/90, a revisão de seus 

atos, seja por vícios processuais, seja por motivos de conveniência e oportunidade. 

Considerando a identificação de inconsistência na base de dados utilizada para a comunicação com os candidatos, que implicou no acesso parcial ao 

direito de alguns candidatos manifestarem tempestivamente seu interesse às vagas. 

Informamos que o IFSP realizará nova publicação para que os candidatos que não tenham sido notificados sobre o certame anteriormente possam 

manifestar interesse em vagas de Professor Substituto. 

Aos candidatos que apresentaram manifestação anteriormente, comunicamos que serão considerados os termos recebidos, não havendo 

necessidade de nova submissão. No entanto, caso o candidato deseje, poderá ocorrer nova submissão, hipótese que o termo mais antigo será 

tornado nulo. 

Os candidatos que não manifestaram ou que não vierem a manifestar interesse não terão qualquer prejuízo, configurando-se como desistência 

provisória somente para esse edital de chamamento. Portanto, esses candidatos permanecerão na fila do Edital de homologação do câmpus a qual 

prestou originalmente. 

 

Os candidatos que não estiverem classificados dentro do quantitativo de vagas para contratação, permanecerão na fila reserva deste edital, bem 

como do edital de origem. 
 

Com a publicação do novo resultado, poderão ocorrer mudanças nas classificações publicadas e respectivas previsões das contratações. 

Em caso de candidatos que desistirem da vaga após manifestação de interesse, elucidamos que o campus deverá entrar em contato com o 

próximo da fila. Esgotando as possibilidades de aproveitamento, o câmpus deverá enviar solicitação de abertura do edital a CAP-DGP com nova 

previsão de publicação, conforme cronograma. 

Para que seja dada maior publicidade, todos os câmpus envolvidos deverão publicar o link abaixo de chamamento do aproveitamento de fila, no 

sitio eletrônico da vaga de origem do candidato. 

https://concursopublico.ifsp.edu.br/editais/convoca%C3%A7%C3%B5es-docentes-substitutos-aproveitamentos-de-filas. 
 

Cronograma 

Publicação do edital de 

Chamamento/retificação 

até 18/06/2021 

Manifestação do candidato para vaga até 22/06/2021 

Publicação do resultado do chamamento até 25/06/2021 

Envio da documentação para contratação ao 

campus de interesse. 

até 30/06/2021 

Envio de solicitação de abertura de edital para 

vagas não preenchidas 

até 02/07/2021 

Previsão de Publicação do Edital para as vagas 

não preenchidas 

até 07/07/2021 

 

Diretoria de Gestão de Pessoas-DGP 



Documento assinado eletronicamente por: 

Karin Mayumi Tsutiya, COORDENADOR - FG1 - CAP-DGP, em 17/06/2021 17:03:49. 

Patricia Batista Santos, DIRETOR ADJUNTO - CD4 - DAAP-DGP, em 17/06/2021 16:58:25. 

Guilherme Oliveira Leite , DIRETOR - CD3 - DDGP-DGP, em 17/06/2021 16:57:56. 

Este documento foi emitido pelo SUAP em 17/06/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse 
https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo: 
 

Código Verificador: 195603 

Código de Autenticação: 412aeb8029 

Diretoria Adjunta de Administração de Pessoal-DAAP  

Coordenadoria de Admissão de Pessoal-CAP 

 
 
 
 
 
 
 
 


