
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 593/2022 

 

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, 

campus Suzano, no uso de suas atribuições legais, torna público a Retificação do Edital 

nº 555/2022, do processo seletivo para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Logística e Operações, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterado os 

demais itens e subitens: 

 

1.Na página 4, no item 3.3.5: 

Onde se lê: Este edital contém todas as informações necessárias para realização do 

processo seletivo. Contudo, os candidatos que necessitarem de esclarecimentos 

deverão enviar e-mail para poslogistica@gmail.com, com o assunto “Processo Seletivo 

Edital: 555/2022” até 10 de novembro de 2022. O retorno às comunicações será 

realizado até o dia 14 de novembro de 2022. Esclarecimentos de candidatos por outros 

meios de comunicação não serão atendidos. 

Leia-se: Este edital contém todas as informações necessárias para realização do 

processo seletivo. Contudo, os candidatos que necessitarem de esclarecimentos 

deverão enviar e-mail para poslog2023@gmail.com, com o assunto “Processo Seletivo 

Edital: 555/2022” até 10 de novembro de 2022. O retorno às comunicações será 

realizado até o dia 14 de novembro de 2022. Esclarecimentos de candidatos por outros 

meios de comunicação não serão atendidos. 

2. Na página 5, item 4.4: 

Onde se lê: Após publicação das inscrições deferidas, o candidato cuja inscrição for 

indeferida poderá interpor recurso no período de 24 a 25 de novembro de 2022. Para 

tanto o candidato deverá encaminhar o recurso (Anexo VII) para o e-mail: 

poslogistica@gmail.com. 

Leia-se: Após publicação das inscrições deferidas, o candidato cuja inscrição for 

indeferida poderá interpor recurso no período de 24 a 25 de novembro de 2022. Para 

tanto o candidato deverá encaminhar o recurso (Anexo VII) para o e-mail: 

poslog2023@gmail.com. 

3. Na página 5, item 5.1.2 Da prova objetiva: 
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Onde se lê: 

A prova objetiva será composta de 40 (quarenta) questões, devidamente distribuídas 

entre 03 (três) componentes, conforme Quadro 2. 

Quadro 2. Etapas de avaliação 

Componentes da 

Prova objetiva 

Quantidade de 

Questões por 

componente 

Peso por 

componente 

Quantidade mínima 

de acertos por 

componente 

Matemática (MAT) 20 1,0 6 questões 

Português (PORT) 10 2,0 3 questões 

Inglês (ING) 10 2,0 3 questões 

 

Leia-se: 

A prova objetiva será composta de 40 (quarenta) questões, devidamente distribuídas 

entre 03 (três) componentes, conforme Quadro 2. 

Quadro 2. Etapas de avaliação 

Componentes da 

Prova objetiva 

Quantidade de Questões 

por componente 

Quantidade mínima de 

acertos por componente 

Matemática (MAT) 20 6 questões 

Português (PORT) 10 3 questões 

Inglês (ING) 10 3 questões 

 

4. Na página 6, item 5.1.3. Da nota final: 

Onde se lê: 

A nota final (NF) do candidato será calculada da seguinte forma: 

A NF será a soma da multiplicação do peso do componente multiplicado quantidade de 

questões corretas do componente. 

NF = 1,0xMAT + 2,0xPORT + 2,0xING 

Leia-se: 

A nota final (NF) do candidato será a soma da quantidade de questões corretas de todos 

os componentes da prova objetiva. 

5. Na página 7, item 7.5: 

Onde se lê: Será permitido ao candidato interpor recurso da nota final obtida (ANEXO 

VII). Para tanto, o candidato poderá apresentá-lo nos dias 10 a 12 de dezembro de 2022, 

enviando cópia do ANEXO VII, em formato PDF à comissão organizadora do processo 

seletivo da pós-graduação, através do e-mail poslogistica@gmail.com. 
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Leia-se: Será permitido ao candidato interpor recurso da nota final obtida (ANEXO VII). 

Para tanto, o candidato poderá apresentá-lo nos dias 10 a 12 de dezembro de 2022, 

enviando cópia do ANEXO VII, em formato PDF à comissão organizadora do processo 

seletivo da pós-graduação, através do e-mail poslog2023@gmail.com. 

 

 

Suzano, 13 de outubro de 2022. 

 

 

Eugenio de Felice Zampini 

Diretor Geral do campus Suzano 
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