MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis

EDITAL N° 04, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO UNIFICADO DO IFMA DE ACESSO AOS
CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, NAS
FORMAS INTEGRADA, CONCOMITANTE E SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO

O PRÓ-REITOR DE ENSINO E ASSUNTOS ESTUDANTIS DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital nº 01/2021, que
trata das normas e procedimentos do Processo Seletivo do IFMA de acesso aos cursos da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, nas formas integrada, concomitante e
subsequente ao Ensino Médio, para o ano letivo 2021, conforme a seguir especificado.

São Luís, 21 de janeiro de 2021

IFMA
Pró-Reitoria de
Ensino e
Assuntos Estudantis

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

MARON STANLEY SILVA
OLIVEIRA GOMES:• • • • • • • • • • •
• • • • .• • .• • • • :• • :• • -• • '• • '

MARON STANLEY SILVA OLIVEIRA GOMES
Pró-Reitor de Ensino e Assuntos Estudantis.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis

1. No subitem 5.6, página 7.
ONDE SE LÈ:
5.6 Para se inscrever, o candidato deverá seguir as etapas seguintes:
5.6.1 Caso o candidato ainda não tenha criado seu cadastro, deverá acessar a área do Seletivo no
site (portal.ifma.edu.br) e realizar os procedimentos I e II, conforme descritos a seguir: I. Criação
do Cadastro no Portal do Candidato:
a) escolher, no menu superior, a opção “Entrar”; “cadastre-se”
b) no formulário de acesso ao sistema escolher a opção “Criar” uma nova conta;
c) preencher os dados solicitados corretamente e só então escolher a opção “Enviar”; “salvar”
d) será enviada uma mensagem para o e-mail cadastrado, no qual, através do link recebido, o
candidato deverá acessar o sistema e para ativar sua conta de usuário (o candidato terá o prazo
máximo de 2 (duas) horas para realizar a ativação de sua conta, caso contrário, terá que realizar
um novo cadastro).
e) siga os passos a partir da alínea “b” do subitem a seguir “II. Inscrição no Processo Seletivo”
para realizar a inscrição

LEIA-SE:
5.6 Para se inscrever, o candidato deverá seguir as etapas seguintes:
5.6.1 Caso o candidato ainda não tenha criado seu cadastro, deverá acessar a área do Seletivo no
site (portal.ifma.edu.br) e realizar os procedimentos I e II, conforme descritos a seguir: I. Criação
do Cadastro no Portal do Candidato:
a) escolher, no menu superior, a opção “Entrar”; “Cadastre-se”
b) no formulário de acesso ao sistema escolher a opção “Criar” uma nova conta;
c) preencher os dados solicitados corretamente, clicar no campo Capcha e só então escolher a
opção “Enviar”; “salvar”
d) Após salvar o cadastro, o candidato ficará logado e será redirecionado à tela inicial para dar
continuidade aos demais procedimentos da inscrição.
e) siga os passos a partir da alínea “c” o subitem a seguir “II. Inscrição no Processo Seletivo”
para realizar a inscrição B
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