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RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO –
EDITAL 0704/2018: PROCESSO SELETIVO PÓS-GRADUAÇÃO EM LOGÍSTICA E

OPERAÇÕES

A  Comissão  do  Processo  Seletivo  Pós-graduação  em  Logística  e  Operações,  Portaria  N.
SZN.0084/2018, de 10 de setembro de 2018, torna público: 

1. Retificação dos subitens do Edital 0704/2018 listados abaixo:

Subitem De Para
3.1. Período de inscrição:

De  10  de  outubro  de  2018  até  31  de
outubro de 2018

Período de inscrição:
De  10  de  outubro  de  2018  até  05  de
novembro de 2018

4.3 A  divulgação  das  inscrições  deferidas
ocorrerá  até  às  23:59h  do  dia  05  de
novembro de 2018 (…)

A  divulgação  das  inscrições  deferidas
ocorrerá  até  às  23:59h  do  dia  09  de
novembro de 2018 (…)

4.4 Após publicação das inscrições deferidas,
o candidato cuja inscrição for indeferida
poderá apresentar recurso (Anexo IV) de
06 a 07 de novembro de 2018 (…)

Após publicação das inscrições deferidas,
o candidato cuja inscrição for indeferida
poderá apresentar recurso (Anexo IV) de
12 a 13 de novembro de 2018 (…)

4.7 A divulgação das inscrições homologadas
ocorrerá  até  às  23:59  h  do  dia  09  de
novembro de 2018.

A divulgação das inscrições homologadas
ocorrerá  até  às  23:59  h  do  dia  14  de
novembro de 2018.

6.1 A  prova  objetiva  está  prevista  para
ocorrer no dia 25 de novembro de 2018,
conforme horário de aplicação da prova
(Quadro 3), e em local a ser definido.

A  prova  objetiva  está  prevista  para
ocorrer no dia 02 de dezembro de 2018,
conforme horário de aplicação da prova
(Quadro 3), e em local a ser definido.

7.3 O  resultado  preliminar  dos  candidatos
classificados  e  aprovados  na  prova
objetiva nas vagas de ampla concorrência
e de ações afirmativas será publicado até
às  23:59h  do  dia  27  de  novembro  de
2018.

O  resultado  preliminar  dos  candidatos
classificados  e  aprovados  na  prova
objetiva nas vagas de ampla concorrência
e de ações afirmativas será publicado até
às  23:59h  do  dia  05  de  dezembro  de
2018.

7.4 Será  permitido  ao  candidato  solicitar
recurso  da  nota  final  obtida  na  prova
objetiva.  Para  tanto,  o  mesmo  poderá
apresentar recurso (Anexo IV) de 28 a 29
de novembro de 2018 (…)

Será  permitido  ao  candidato  solicitar
recurso  da  nota  final  obtida  na  prova
objetiva.  Para  tanto,  o  mesmo  poderá
apresentar recurso (Anexo IV) de 06 a 07
de dezembro de 2018 (...)

7.6 A classificação  final  da  prova  objetiva,
com as distribuições de vagas em ampla
concorrência  e  ações  afirmativas,  será
divulgada  até  às  23:59h  do  dia  30  de
novembro de 2018 (…)

A classificação  final  da  prova  objetiva,
com as distribuições de vagas em ampla
concorrência  e  ações  afirmativas,  será
divulgada  até  às  23:59h  do  dia  12  de
dezembro de 2018 (…)
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2. Retificação  do  cronograma  das  atividades  do  processo  seletivo  para  o  curso  de  Pós-
Graduação em Logística e Operações.

Atividade Data

Período de inscrições 10/10 a 05/11/2018

Divulgação das inscrições deferidas 09/11/2018

Período para recursos 12 a 13/11/2018

Divulgação das inscrições homologadas 14/11/2018

Divulgação da data, horário e local da prova 28/11/2018

Aplicação prevista da prova objetiva 02/12/2018

Publicação do gabarito e da lista preliminar de aprovados 05/12/2018

Período para recursos 06 a 07/12/2018

Publicação da lista final de aprovados 12/12/2018

Suzano, 31 de outubro de 2018.

Comissão do Processo Seletivo 
IFSP, Suzano


