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Assunto: Previsão de remoções/nomeações para o Câmpus São José do Rio Preto.

 

CONSIDERANDO a Portaria IFSP nº 2.547, de 13 de abril de 2021, publicada no DOU em 14 de abril de 2021, que nomeia o Diretor Geral do Câmpus São

José do Rio Preto (DRG-SJP);

CONSIDERANDO a Portaria IFSP nº 1.810 de 23 de março de 2021, que atualiza o Cadastro Permanente de Interesse de Remoção dos servidores do IFSP:

 

1. Damos publicidade que, a partir do mês de dezembro de 2021, a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional dará continuidade a

remoções de servidores efetivos ou nomeações de candidatos habilitados em concurso público, para preenchimento de vagas, conforme quadro A, a

seguir, para o Câmpus São José do Rio Preto.

 

1.1 Quadro de cargo previsto para o Câmpus SJP:

 

QUADRO A

QUANTIDADE CARGOS

01
Professor EBTT - Informática Arquitetura de

Computadores e Redes

 

1.2 Salientamos que serão viabilizadas apenas remoções de servidores que se enquadrem em todos o requisitos e estejam devidamente inscritos no

Cadastro Permanente de Interesse de Remoção. Para que o servidor possa estar apto a ser removido no próximo mês, ele precisará realizar a sua

inscrição até o último dia do mês corrente, além de estar habilitado para remoção, conforme estabelecido na Portaria IFSP nº 1.810 de 23/03/2021.

 

1.3 Todas as informações referentes ao Cadastro Permanente de Interesse de Remoção, encontram-se dispostas no site institucional, na seção

"Remoção", no link a seguir: https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/105-assuntos/gestao-de-pessoas/1087-carreira.

 

1.4 Na hipótese de não haver servidores inscritos ou habilitados no Cadastro Permanente de Interesse de Remoção para os cargos dispostos no quadro

acima,  as vagas serão imediatamente ofertadas para candidatos de concursos vigentes.

 

1.5 Caso ainda persista alguma dúvidas, esta Diretoria fica ao inteiro dispor pelo e- mail: cadi.prd@ifsp.edu.br

 

 

assinatura eletrônica

Guilherme Oliveira Leite

Diretor de Gestão de Pessoas
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