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COMUNICADO 001/2018 – COMISSÃO DE SELEÇÃO ESPECIALIZAÇÃO
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A Comissão de Seleção do Curso de Pós-Graduação, para ingresso no segundo semestre de 2018
no curso presencial de Pós-Graduação Lato Sensu em nível de Especialização em Gestão Estratégica de
Tecnologia da Informação do Câmpus Bragança Paulista, em atenção a realização da 2ª Etapa – Análise de
Currículo do Edital IFSP Nº 66/2018, informa a todos os candidatos a obrigatoriedade da entrega dos
documentos a seguir no dia 05 de maio de 2018 quando será realizada a 1ª Etapa – Avaliação Escrita. Os
documentos a serem entregues em fotocópia simples, em ENVELOPE LACRADO, identificados com o
nome do candidato e documento de identificação, são:

a) Cópia do Histórico Acadêmico consolidado do curso de graduação em nível superior;
b) Formulário de Currículo Padronizado devidamente preenchido sob inteira responsabilidade do candidato
(Anexo IV). As páginas do Currículo Padronizado deverão ser rubricadas pelo candidato, com exceção
da última página, que deverá ser assinada pelo mesmo;

c) Carta de intenção do candidato informando as razões de seu interesse pelo curso e a importância do
curso na sua vida profissional (vide modelo Anexo V);
Cabe observar:
a) Não serão aceitos outros documentos em substituição aos relacionados anteriormente;
b) É vedado o acréscimo de documentos após o seu recebimento na referida data;
c) O candidato não poderá participar da 2ª Etapa – Análise de Currículo, caso não realize a entrega
dos documentos relacionados;
d) Caso o candidato, já tenha realizado a entrega desta documentação no ato da inscrição do
processo, é necessária a entrega novamente em separado dos documentos listados neste
comunicado.
e) O candidato que deixar de entregar os documentos será desclassificado na 2ª Etapa – Análise de
Currículo.

Dê ciência aos interessados.
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