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EDITAL Nº 94/2021

EDITAL Nº 94/2021 - GAB-ZDC/CAMP-ZDC/IFMA, DE 22 DE JUNHO DE 2021

RETIFICAÇÃO

A DIRETORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO,
CAMPUS ZÉDOCA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a RETIFICAÇÃO do CRONOGRAMA do
Processo Sele vo Público do IFMA Campus Zé Doca de acesso ao Curso Presencial da Educação Proﬁssional
Técnica de Nível Médio, na Forma Integrada ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos
(EJA), ano le vo de 2021, constante no Edital nº 78/2021 – GAB-ZDC/CAMP-ZDC/IFMA, de 16 de junho de 2021.

1 NO CRONOGRAMA
1.1 Onde se lê:
DATA
18.05.2021
21.05 a 14.06.2021

ATIVIDADE
Publicação do Edital
PERÍODO DE INSCRIÇÃO (ver subitens 5.1 e 5.4)

18.06.2021

Lista de inscritos (ver subitem 5.10)

19.06.2021

Período da interposição de recursos sobre a lista de inscritos (ver subitem 5.11)

21.06.2021

Resultado do julgamento de recursos sobre a lista de inscritos

21.06.2021

Lista ﬁnal de Homologação das inscrições e
Heteroiden ﬁcação (pós recurso) (ver subitem 5.11.3)

23 e 24.06.2021

Convocação

para

Realização dos procedimentos de heteroiden ﬁcação

25.06.2021

Resultado da Heteroiden ﬁcação

26.06.2021

Período para interposição de recursos sobre a divulgação do Resultado da
Heteroiden ﬁcação

21 a 25.06.2021

Período de Avaliação dos Ques onários

29.06.2021

Divulgação dos Julgamentos dos Recursos e do Resultado Preliminar (ver
subitem 6.1.2)

30.06.2021

Período da interposição de recursos sobre a divulgação do Resultado Preliminar
(ver subitem 6.13)

01.07.2021

Resultado do julgamento dos recursos e Divulgação do RESULTADO FINAL (ver
subitem 13.1) (pós recursos)

05 a 09.07.2021

Matrícula dos Candidatos Classiﬁcados em 1ª chamada (ver subitem 14.1)

13.07.2021

1ª Convocação de Candidatos excedentes para matrícula, se houver (ver
subitem 14.9)

14 a 16.07.2021

Matrícula da 1ª convocação de candidatos excedentes, se houver (ver subitem.
14.9)

20.07.2021

2ª Convocação de Candidatos excedentes para matrícula, se houver (ver
subitem 14.9)

21 a 23.07.2021

Matrícula da 2ª convocação de Candidatos excedentes, se houver (ver subitem
14.9)

Após o término da matrícula das chamadas es puladas neste Edital, se houver vagas, os Campi
poderão realizar outra chamada, até no máximo, a segunda semana de início do período le vo 2021. É
de responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todas as chamadas no site
portal.ifma.edu.br.

1.2 Leia-se:
DATA
18.05.2021
21.05 a 14.06.2021

ATIVIDADE
Publicação do Edital
PERÍODO DE INSCRIÇÃO (ver subitens 5.1 e 5.4)

18.06.2021

Lista de inscritos (ver subitem 5.10)

19.06.2021

Período da interposição de recursos sobre a lista de inscritos (ver subitem 5.11)

22.06.2021

Resultado do julgamento de recursos sobre a lista de inscritos

22.06.2021

Lista ﬁnal de Homologação das Inscrições e
Heteroiden ﬁcação (pós recurso) (ver subitem 5.11.3)

25.06.2021

Realização dos procedimentos de heteroiden ﬁcação

21 a 28.06.2021

Convocação

para

Período de Avaliação dos Ques onários

30.06.2021

Divulgação dos Julgamentos dos Recurso, Resultado da Heteroiden ﬁcação e
Resultado Preliminar (ver subitem 6.1.2)

01.07.2021

Período da interposição de recursos sobre a heteroiden ﬁcação e divulgação do
Resultado Preliminar (ver subitem 6.13)

02.07.2021

Resultado do julgamento dos recursos e Divulgação do RESULTADO FINAL (ver
subitem 13.1) (pós recursos)

05 a 09.07.2021

Matrícula dos Candidatos Classiﬁcados em 1ª chamada (ver subitem 14.1)

13.07.2021

1ª Convocação de Candidatos excedentes para matrícula, se houver (ver
subitem 14.9)

14 a 16.07.2021

Matrícula da 1ª convocação de candidatos excedentes, se houver (ver subitem.
14.9)

20.07.2021

2ª Convocação de Candidatos excedentes para matrícula, se houver (ver
subitem 14.9)

21 a 23.07.2021

Matrícula da 2ª convocação de Candidatos excedentes, se houver (ver subitem
14.9)

Após o término da matrícula das chamadas es puladas neste Edital, se houver vagas, os Campi
poderão realizar outra chamada, até no máximo, a segunda semana de início do período le vo 2021. É
de responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todas as chamadas no site
portal.ifma.edu.br.

2 NO SUBITEM 5.10
2.1 Onde se lê:
5 . 1 0 O IFMA divulgará
h ps://zedoca.ifma.edu.br/

a homologação das inscrições no dia 21 de junho de 2021 , no site

2.2 Leia-se:
5 . 1 0 O IFMA divulgará
h ps://zedoca.ifma.edu.br/

a homologação

das

inscrições

no dia 22 de junho de 2021, no site

3 NO SUBITEM 5.11.3
3.1 Onde se lê:
5.11.3 Após o resultado dos Recursos, será homologada e divulgada lista com resultado ﬁnal das inscrições no dia
21 de junho de 2021.

3.2 Leia-se:
5.11.3 Após o resultado dos Recursos, será homologada e divulgada lista com resultado ﬁnal das inscrições no dia
22 de junho de 2021.

4 NOS SUBITENS 6.1.2 E 6.1.3
4.1 Onde se lê:
6.1.2 O resultado preliminar dos candidatos selecionados será divulgado no dia 29 de junho de 2021 , na portaria
do Campus e no portal h ps://zedoca.ifma.edu.br/.
6.1.3 A interposição de recurso contra o resultado preliminar poderá ser feita no dia 30 de junho de 2021 ,
devendo ser encaminhada por e-mail para cctae.zedoca@ifma.edu.br.

4.2 Leia-se:
6.1.2 O resultado preliminar dos candidatos selecionados será divulgado no dia 30 de junho de 2021, na portaria
do Campus e no portal h ps://zedoca.ifma.edu.br/.
6.1.3 A interposição de recurso contra o resultado preliminar poderá ser feita no dia 01 de julho de 2021 ,
devendo ser encaminhada por e-mail para cctae.zedoca@ifma.edu.br.

5 NOS SUBITEM 13.2
5.1 Onde se lê:
13.2 Após o período de recursos, será divulgado o Resultado Final de aprovados no Processo Sele vo para o
PROEJA do IFMA Campus Zé Doca no dia 01 de junho de 2021.

5.2 Leia-se:
13.2 Após o período de recursos, será divulgado o Resultado Final de aprovados no Processo Sele vo para o
PROEJA do IFMA Campus Zé Doca no dia 02 de julho de 2021 .

Os demais itens e subitens permanecem inalterados.

Zé Doca, 22 de junho de 2021.

Vera Rejane Gomes (1564583)
Gabinete da Diretoria - Campus Zé Doca
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