MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BURITICUPU
Gabinete da Diretoria - Campus Buri cupu - GAB-BTC
EDITAL Nº 42/2021

EDITAL N° 42, 19 DE JULHO DE 2021
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DO IFMA PARA O CURSO DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA INTEGRADA AO ENSINO
MÉDIO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA
A DIRETORA GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO, Campus Buri cupu, no uso de suas atribuições legais,
torna pública a Re ﬁcação 01 do Edital nº 38, de 06.07.2021, referente ao Processo Sele vo
Público do IFMA Campus Buri cupu de acesso aos Cursos Presenciais 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.

ONDE SE LÊ:
CRONOGRAMA
DATA

ATIVIDADE

DATA
06.07.2021

Publicação do Edital

06 a 19.07.2021 PERÍODO DE INSCRIÇÃO (ver subitens 5,1 e 5,4)
20.07.2021

Homologação das inscrições (ver subitem 5.10)

21 a 22.07.2021

Período da interposição de recursos sobre a homologação das
inscrições (ver subitem 5.11)

23.07.2021

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

26 a 28.07.2021 Período de Avaliação dos Ques onários
28.07.2021

Divulgação do Resultado Preliminar (ver subitem 6.1.2)

Período da interposição de recursos sobre a divulgação do Resultado
29 a 30.07.2021 Preliminar (ver subitem 6.13)

02.08.2021

Divulgação do RESULTADO FINAL (ver subitem 13.1) (pós recursos)

Matrícula dos Candidatos Classiﬁcados em 1ª chamada e
03 a 06.08.2021 heteroiden ﬁcação para classiﬁcados nas vagas para pretos e pardos
(ver subitem 14.1)
DATA
09.08.2021

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

Matrícula da 1ª convocação de Candidatos excedentes, se houver (ver
10 a 12.08.2021 subitem. 14.9) e heteroiden ﬁcação para classiﬁcados nas vagas para
pretos e pardos

13.08.2021

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

Matrícula da 2ª convocação de Candidatos excedentes, se houver (ver
16 a 17.08.2021 subitem 14.9) e heteroiden ﬁcação para classiﬁcados nas vagas para
pretos e pardos
Após o término da matrícula das chamadas es puladas neste Edital, se houver vagas,
o Campus poderá 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.

5. DAS INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELETIVO
5.1.1 Para inscrições presenciais, o candidato deverá preencher o ques onário
socioeconômico (anexo II), juntar com os documentos do item 5.2 e entregar no protocolo
do campus Buri cupu das 8h às 12h e das 14h às 18h no período de 06 a 19 de julho de
2021.
5.1.2 Para inscrições online, o candidato deverá preencher o formulário através do link
h ps://forms.gle/jYV1rqrfMPuduCud8 e anexar os documentos do item 5.2 a par r do dia
06 de julho de 2021 até às 23h59min do dia 19 de julho de 2021, horário local.
5.6 O IFMA divulgará a homologação das inscrições no dia 20 de julho de 2021, no site
buri cupu.ifma.edu.br.
5.7.3 Após o resultado dos Recursos, será homologada e divulgada lista com resultado ﬁnal
das inscrições, no dia 23 de agosto de 2021 .
6. DA SELEÇÃO

6.1 Os candidatos serão selecionados mediante análise de Ques onário Socioeconômico
(anexo II), preenchido no ato da inscrição presencial ou online. Após o encerramento do
período das inscrições, nos dias 26 a 28 de julho de 2021 , os ques onários serão avaliados
pela Comissão Local de Acesso ao Discente, do IFMA Campus Buri cupu.
6.1.2 O resultado preliminar dos candidatos selecionados será divulgado no dia 28 de julho
de 2021, no site buri cupu.ifma.edu.br.
13. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
13.1 O IFMA divulgará o Resultado dos classiﬁcados e a Lista Geral de Excedentes no site
buri cupu.ifma.edu.br e nas portarias do Campus no dia 02 de agosto de 2021.

14. DAS MATRÍCULAS
14.1 As matrículas dos candidatos classiﬁcados para os Cursos da Educação Proﬁssional
Técnica de Nível Médio nas Formas Integrada ao Ensino Médio na modalidade Jovens e
adultos serão efetuadas de forma presencial, no campus Buri cupu, nas datas de 03 a 06 de
agosto de 2021, nos horários de 8 às 12h e 14 às 18h. Nestas mesmas datas serão feitas as
validações de heteroiden ﬁcação.
14.10 O IFMA divulgará no site portal.ifma.edu.br e nas Portarias do Campus Buri cupu,
bem como Aviso de Edital em Jornal de Grande Circulação, a CONVOCAÇÃO PARA
MATRÍCULA dos candidatos excedentes para preenchimento das vagas remanescentes,
obedecendo as seguintes datas:
a) 1ª CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES -09.08.2021
b) MATRÍCULA DA 1ª CONVOCAÇÃO DOS EXCEDENTES - 10 a 12.08.2021
c) 2ª CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES – 13.08.2021
d) MATRÍCULA DA 2ª CONVOCAÇÃO DOS EXCEDENTES – 16 a 17.08.2021

LEIA-SE:
CRONOGRAMA
DATA

ATIVIDADE

DATA
06.07.2021

Publicação do Edital

06 a 25.07.2021 PERÍODO DE INSCRIÇÃO (ver subitens 5,1 e 5,4)
26.07.2021

Homologação das inscrições (ver subitem 5.10)

27 a 28.07.2021

Período da interposição de recursos sobre a homologação das
inscrições (ver subitem 5.11)

29.07.2021

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

30.07 a
02.08.2021

Período de Avaliação dos Ques onários

03.08.2021

Divulgação do Resultado Preliminar (ver subitem 6.1.2)

04 e 05.08.2021

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

06.08.2021

Divulgação do RESULTADO FINAL (ver subitem 13.1) (pós recursos)

09 a 12.08.2021

Matrícula dos Candidatos Classiﬁcados em 1ª chamada e
heteroiden ﬁcação para classiﬁcados nas vagas para pretos e pardos
(ver subitem 14.1)

DATA
13.08.2021

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

Matrícula da 1ª convocação de Candidatos excedentes, se houver (ver
16 e 17.08.2021 subitem. 14.9) e heteroiden ﬁcação para classiﬁcados nas vagas para
pretos e pardos

18.08.2021

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

Matrícula da 2ª convocação de Candidatos excedentes, se houver (ver
19 e 20.08.2021 subitem 14.9) e heteroiden ﬁcação para classiﬁcados nas vagas para
pretos e pardos

5. DAS INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELETIVO
5.1.1 Para inscrições presenciais, o candidato deverá preencher o ques onário
socioeconômico (anexo II), juntar com os documentos do item 5.2 e entregar no protocolo
do campus Buri cupu das 8h às 12h e das 14h às 18h no período de 06 a 25 de julho de
2021.
5.1.2 Para inscrições online, o candidato deverá preencher o formulário através do link
h ps://forms.gle/jYV1rqrfMPuduCud8 e anexar os documentos do item 5.2 a par r do dia
06 de julho de 2021 até às 23h59min do dia 25 de julho de 2021 , horário local.
5.6 O IFMA divulgará a homologação das inscrições no dia 26 de julho de 2021 , no site
buri cupu.ifma.edu.br.
5.7.3 Após o resultado dos Recursos, será homologada e divulgada lista com resultado ﬁnal
das inscrições, no dia 29 de agosto de 2021 .

6. DA SELEÇÃO
6.1 Os candidatos serão selecionados mediante análise de Ques onário Socioeconômico
(anexo II), preenchido no ato da inscrição presencial ou online. Após o encerramento do
período das inscrições, nos dias 30 de julho a 02 de agosto de 2021 , os ques onários serão
avaliados pela Comissão Local de Acesso ao Discente, do IFMA Campus Buri cupu.
6.1.2 O resultado preliminar dos candidatos selecionados será divulgado no dia 03 de
agosto de 2021, no site buri cupu.ifma.edu.br.
13. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
13.1 O IFMA divulgará o Resultado dos classiﬁcados e a Lista Geral de Excedentes no site
buri cupu.ifma.edu.br e nas portarias do Campus no dia 06 de agosto de 2021 .

14. DAS MATRÍCULAS
14.1 As matrículas dos candidatos classiﬁcados para os Cursos da Educação Proﬁssional
Técnica de Nível Médio nas Formas Integrada ao Ensino Médio na modalidade Jovens e
adultos serão efetuadas de forma presencial, no campus Buri cupu, nas datas de 09 a
12 de agosto de 2021, nos horários de 8 às 12h e 14 às 18h. Nestas mesmas datas serão
feitas as validações de heteroiden ﬁcação.
14.10 O IFMA divulgará no site portal.ifma.edu.br e nas Portarias do Campus Buri cupu,
bem como Aviso de Edital em Jornal de Grande Circulação, a CONVOCAÇÃO PARA
MATRÍCULA dos candidatos excedentes para preenchimento das vagas remanescentes,
obedecendo as seguintes datas:
a) 1ª CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES - 13.08.2021
b) MATRÍCULA DA 1ª CONVOCAÇÃO DOS EXCEDENTES - 16 e 17.08.2021
c) 2ª CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES – 18.08.2021
d) MATRÍCULA DA 2ª CONVOCAÇÃO DOS EXCEDENTES – 19 e 20.08.2021

São Luís, 19 de julho de 2021
(assinado eletronicamente)
JULIANA PINHEIRO FRANÇA
Diretora Geral Subs tuta
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