
 

 
          
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO 

EDITAL 161/2020 
Retificação do Edital nº 156/2020 

 
Chamada Pública para Seleção de Profissionais de Costura para Produção de Máscaras 

para Contenção do COVID-19 
 

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), no uso 
das atribuições, TORNA PÚBLICO, para conhecimentos dos interessados, a retificação do Edital 
IFSP n°156/2020, conforme especificações a seguir: 

- O item 3 tem teve prazos das etapas de resultado parcial, interposição de recursos, resultado 
final e Assinatura do Termo de Outorga de bolsa PRORROGADOS, e passa a vigorar o 
seguinte cronograma:  

ETAPAS  DATA 

Lançamento do Edital e abertura das inscrições  17 de abril de 2020  

Encerramento das inscrições  26 de abril de 2020  

Entrega de documentos físicos  27 de abril de 2020  

Resultado parcial (pré recurso) para categoria de cortador de tecido  28 de abril de 2020  

Interposição de recurso para categoria de cortador de tecido  29 de abril de 2020  

Resultado final para categoria de cortador de tecido  30 de abril de 2020  

Assinatura do Termo de Outorga da Bolsa e Retirada do Material – 
cortador de tecido  

Até 07 de maio de 2020  

Resultado parcial (pré recurso) para categoria de costureiro(a)  12 de maio de 2020  

Interposição de recurso para categoria de costureiro(a)  13 de maio de 2020  

Resultado final para categoria costureiro(a)  15 de maio de 2020  

Assinatura do Termo de Outorga da Bolsa e Retirada do Material - 
costureiro (a) 

Até 22 de maio de 2020  

- O item 6.4 teve o critério “Participação de capacitações ou projetos do IFSP” cancelado, 
e passa a vigorar com critério único, conforme tabela a seguir: 

Critério 
Forma de avaliação Pontuação 

Máxima (costura) 
Pontuação Máxima 

(corte de tecido) 

Tempo de experiência 
1 ponto por mês 

completo de experiência 
20 pontos 

40 pontos 

São Paulo, 23 de abril de 2020. 

 

Eduardo Antonio Modena* 
Reitor 

* O original encontra-se assinado 


