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AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃOAVISO DE CONVOCAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO
Edital nº 628 - de 08/11/2022 - DOU 09/11/2022Edital nº 628 - de 08/11/2022 - DOU 09/11/2022

O Diretor-Geral do Câmpus Cubatão torna público as datas, o horário e o local para a realização
do Procedimento de Heteroiden ficação do processo sele vo simplificado para a contratação de
professores subs tutos, nos termos do Edital nº 628628, de 08/11/202208/11/2022, publicado no DOU de
09/11/202209/11/2022.

LOCAL:LOCAL: SÃO PAULO

Área:Área: Nº de Vagas:Nº de Vagas:

Letras: Português/Libras 01

Local da prova:Local da prova: Rua Pedro Vicente, 625 - Canindé - São Paulo - SP - Brasil - Cep: 01109-010

Orientações Gerais:Orientações Gerais:

- O candidato que desejar efetuar o procedimento de heteroidenficação em localidade diversa daquela prevista
para o seu respec vo câmpus/vaga poderá indicar, no momento da inscrição, outra cidade de preferência
dentre aquelas elencadas como local (polo/câmpus) na Tabela 4.

- O candidato cuja autodeclaração não for confirmada em procedimento de heteroidenEficação concorrerá às
vagas des nadas à ampla concorrência, conforme Portaria SGP/SEDGG/ME nº 14.635, de 14 de dezembro de
2021.

- Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do processo sele vo e, se houver
sido contratado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento
administra vo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis.

- O candidato que não comparecer ao procedimento de heteroiden ficação não concorrerá às vagas
reservadas, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados.

- O resultado preliminar do procedimento de heteroiden ficação será publicado no site oficial do Câmpus em
que o candidato concorrerá a vaga, do qual constarão os dados de iden ficação do candidato, a conclusão do
parecer da comissão de heteroidenEficação a respeito da confirmação da autodeclaração e as condições para
exercício do direito de recurso pelos interessados.

- O recurso quanto ao resultado preliminar do procedimento de heteroidenficação deverá ser enviado ao
endereço h ps://concursopublico.ifsp.edu.br/, em arquivo único em formato .pdf e que não ultrapasse 10 MB
(dez megabytes) até às 16 horas do úlEmo dia do prazo de recurso estabelecido no cronograma do Câmpus em
que o candidato concorrerá a vaga

CANDIDATOS CONVOCADOS AUTODECLARADOS PRETOS OU PARDOS (PP)CANDIDATOS CONVOCADOS AUTODECLARADOS PRETOS OU PARDOS (PP)

DataData HorárioHorário Nome do(a) candidato(a)Nome do(a) candidato(a)

13/02/2023 - NÃO HOUVE INSCRITOS PARA A OPÇÃO



Cubatão, 10 de fevereiro de 2023

 

Artarxerxes Tiago Tácito Modesto
Diretor Geral do Campus Cubatão
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