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Professor substituto - Engenharia de Produção - IFSP SuzanoProfessor substituto - Engenharia de Produção - IFSP Suzano

Edital 259/2021Edital 259/2021

 

Considerando orientação da ouvidoria do IFSP em função do ques onamento de um candidato quanto à composição das bancas
avaliadoras do processo sele vo para Professor Subs tuto de Engenharia de Produção para o IFSP Campus Suzano, solicito à
Coordenadoria de Gestão de Pessoas o adiamento do processo sele voadiamento do processo sele vo  para a referida vaga, bem como das bancas agendadas de forma
que os membros especialistas das bancas avaliadoras possam ser subs tuídos por docentes de outras unidades do IFSP. Tão logo
tenhamos os membros das novas bancas avaliadoras (que deve ocorrer com brevidade) as mesmas serão divulgadas com respec vo
agendamento no site ins tucional do IFSP Suzano. Reforçamos que o acompanhamento das informações em site oficial é de
responsabilidade dos candidatos.  

Adiantamos nossas desculpas por eventuais transtornos e reassumimos o compromisso público com a transparência de nossos processos.

 

Suzano, 29 de julho de 2021. 
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