
 
 
 
 
 
 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 
CAMPUS CUBATÃO 

 

EDITAL Nº 013, DE 03 DE JUNHO DE 2022 – ERRATA – PRORROGAÇÃO DAS 
INSCRIÇÕES 

Comunicamos que foi prorrogado o período de inscrição do Processo Seletivo do segundo 

semestre de 2022 (Edital nº 225/2022), bem como a data da prova. Deste modo, o 

cronograma do processo de seleção de servidores para trabalhar no dia da aplicação da 

prova também foi alterado, conforme tabela abaixo. Dos servidores inscritos, será 

chamado inicialmente o quantitativo de acordo com o número de salas que serão 

ocupadas e obedecendo a ordem do sorteio dos interessados. Os demais comporão 

cadastro reserva, sendo convocados caso se faça necessário. 

CRONOGRAMA 

 

Etapa Período 

Publicação do Edital 03/06/2022 

Inscrições 
03/06/2022 até as 18hs do dia 05/06/2022 
até 23h59 do dia 09/06/2022 

Lista de inscritos(as), sorteio e resultado 06/06/2022 10/06/2022 após as 10h 

Reunião/treinamento on-line 14/06/2022 às 19h 

Data da realização da prova 19/06/2022 26/06/2022 

Horário de trabalho Das 7h30 às 12h 

 

 

DAS INSCRIÇÕES E SORTEIO 

 

1. As inscrições ocorrerão até às 23h59 do dia 09/06/2022 exclusivamente no link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelH1ltOyY8JEgsFrJIIrYF1H8zbrW8X
vw3LRQ41rj-3ulR9g/viewform 
 

2. Se o número de inscritos(as) for igual ou menor ao número de vagas, não haverá 
sorteio e todos os(as) inscritos(as) serão chamados(as). 
 

3. Não é permitido o pagamento de GECC a servidor(a) enquanto em usufruto de 
férias, afastamentos ou quaisquer licenças, remuneradas ou não; e inativo(a) ou 
aposentado(a); e contratado(a). Dessa forma, não é permitida a inscrição de 
servidores(as) que encontrarem-se nessas condições no dia da prova (26/06/2022). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelH1ltOyY8JEgsFrJIIrYF1H8zbrW8Xvw3LRQ41rj-3ulR9g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelH1ltOyY8JEgsFrJIIrYF1H8zbrW8Xvw3LRQ41rj-3ulR9g/viewform
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4. O servidor(a) poderá se inscrever para mais de uma função. 
 

5. O sorteio será realizado em 10/06/2022, após às 10h, de forma on-line (link será 
enviado ao e- mail dos(as) inscritos(as) posteriormente). 
 

6. A ordem do sorteio será: 
1º - Vagas do Fiscal de Sala 
2º - Vagas do Fiscal de Corredor 
3º - Vaga para atendimento Especializado 

 

 

 

COMISSÃO LOCAL DO PROCESSO SELETIVO 

 

 

 

 

 

ARTARXERXES TIAGO TÁCITO MODESTO 

DIRETOR GERAL 
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