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*Eventuais alterações neste cronograma serão divulgadas no Site oficial do IFSP Câmpus Avaré:             
http://avr.ifsp.edu.br.  
**A prova de desempenho didático-pedagógica e a avaliação de títulos e experiência profissional poderá ser               
realizada em qualquer data e horário compreendido entre as datas previstas no cronograma acima. A data e o                  
horário exato de cada candidato, e orientações para a realização das provas, serão conhecidos quando da                
divulgação da convocação para as referidas provas. 
Quaisquer dúvidas deverão ser encaminhadas ao e-mail cgp.avr@ifsp.edu.br 

Avaré, 20 de janeiro de 2021 

ATO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA 
Edital nº 28 - de 19/01/2021 - DOU 20/01/2021 

  
O Diretor Geral do Câmpus Avaré torna público o cronograma previsto do processo seletivo simplificado para a                 

contratação de professores substitutos, nos termos do Edital nº 28/2021, referente, exclusivamente, às áreas e               

vagas existentes neste câmpus. 

Câmpus: Avaré Áreas e vagas: 

Educação/Pedagogia (01 vaga) 
Geografia (02 vagas) 
Letras Português/Espanhol (01 vaga) 
Letras Português/Inglês (01 vaga) 
 

CRONOGRAMA* 

Evento Data Local 

Publicação do Edital 20/01/2021 
Diário Oficial da União; 
Site oficial do IFSP Câmpus Avaré 
http://avr.ifsp.edu.br  

Período de Inscrições 
21/01/2021 a 02/02/2021 

até as 16h00 
(dias corridos) 

http://ead3.ifsp.edu.br 

Período para solicitação de isenção da taxa de 
inscrição 21/01/2021 a 26/01/2021 http://ead3.ifsp.edu.br 

Divulgação do Resultado dos deferimentos e 
indeferimentos de isenção da taxa de inscrição 27/01/2021 Site oficial do IFSP Câmpus Avaré: 

http://avr.ifsp.edu.br 
Divulgação dos deferimentos e indeferimentos 
de inscrição 05/02/2021 Site oficial do IFSP Câmpus Avaré: 

http://avr.ifsp.edu.br 
Recursos sobre deferimento e indeferimento de 
inscrições  

08/02/2021 a 09/02/2021 
até as 16h00 http://ead3.ifsp.edu.br 

Divulgação da convocação para a Prova de 
Desempenho Didático, Avaliação de títulos e 
experiência profissional 

12/02/2021  Site oficial do IFSP Câmpus Avaré: 
http://avr.ifsp.edu.br 

Realização das Provas de Desempenho 
Didático, Avaliação de títulos e experiência 
profissional 

entre 18/02/2021 e 
24/02/2021** A definir 

Divulgação da Classificação Preliminar 26/02/2021 Site oficial do IFSP Câmpus Avaré: 
http://avr.ifsp.edu.br 

Recursos sobre o Resultado da Prova 01/03/2021 a 02/03/2021 
até as 16h00 http://ead3.ifsp.edu.br 

Divulgação do Resultado do Recurso sobre a 
Prova e da Classificação Final 05/03/2021 Site oficial do IFSP Câmpus Avaré: 

http://avr.ifsp.edu.br 
Homologação do Edital a partir de 06/03/2021 Diário Oficial da União 
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