MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
REITORIA
Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudan s - PRENAE
EDITAL Nº 15/2021

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 e
considerando o disposto no subitem 6.10 do Edital de n° 01 DE 06 DE JANEIRO DE 2021, torna
pública a alteração do cronograma de matrícula e heteroidentificação dos campi São Luís Centro Histórico, Itapecuru Mirim e Rosário do 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.
1. Em atenção ao disposto no item 6 do Edital 13/2021, que prevê a possibilidade do cronograma do
Edital nº 09/2021- normas e procedimentos para heteroidentificação e matrícula, bem como os
procedimentos e prazos nele descritos, poderiam sofrer alterações repentinas em decorrência de
ações relativas à pandemia de covid-19, define-se que os Campi Centro Histórico, Itapecuru Mirim
e Rosário terão cronograma de matrícula e heteroidentificação diferentes do disposto no Edital
09º/2021.
2. A alteração de que trata o item anterior ocorreu em virtude das suspensões de todas as atividades
presenciais nos referidos campi, definida, no âmbito dos seus respectivos Comitês de Crise Local, em
virtude de ações de combate a Covid-19.
3. Os procedimentos de matrículas e heteroidentificação dos Campi Centro Histórico e Itapecuru Mirim
seguirão também o disposto no Edital nº 09/2021- normas e procedimentos para heteroidentificação e
matrícula.
4. Em atendimento ao disposto no item 1 desse edital, as matrículas e os procedimentos de
heteroidentificação do Campi Centro Histórico, Itapecuru Mirim e Rosário seguirão o cronograma
descrito abaixo.

DATA

ATIVIDADE

10 a 23/03/2021 Matrícula dos Candidatos classificados em primeira
chamada
Procedimento de heteroidentificação para os
10 a 23/03/2021 candidatos classificados no sistema de cotas e que se
autodeclararam pretos/pardos no momento da
inscrição.

Interposição de recursos contra o indeferimento do
10 a 25/03/2021 procedimento de heteroidentificação.
OBS: Dentro desse prazo, a candidato tem até 2 dias
uteis para interpor recurso contra o resultado, a contar
do
recebimento
do
indeferimento
da
sua
autodeclaração de preto e pardo, conforme subitem.
30/03/2021

Divulgação dos recursos – Comissão Recursal

31/03/2021

1º Convocação de candidatos excedentes para
matrícula e candidatos que tiveram parecer favorável
da comissão recursal na interposição de recursos
contra parecer da heteoidentificação ocorrido na
primeira chamada de matrículas, se houver
01 a 07/04/2021 Procedimento
de
heteroidentificação
da
1ª
convocação de candidatos excedentes, se houver.
Matrícula da 1ª convocação de candidatos excedentes
01 a 07/04/2021 e de candidatos que tiveram parecer favorável da
comissão recursal na interposição de recursos contra
parecer da heteoidentificação ocorrido na primeira
chamada de matrículas, se houver.
Interposição de recursos contra o indeferimento do
procedimento de heteroidentificação ocorridos no
01 a 09/04/2021 período da matrícula de candidatos da 1ª convocação
de excedentes.
OBS: Dentro desse prazo, a candidato tem até 2 dias
uteis para interpor recurso contra o resultado, a contar
do
recebimento
do
indeferimento
da
sua
autodeclaração de preto e pardo.
13/04/2021
Divulgação dos recursos – Comissão Recursal
15/04/2021

16 a 21/04/2021

16 a 21/2021

2° Convocação de candidatos excedentes para
matrícula e candidatos que tiveram parecer favorável
da comissão recursal na interposição de recursos
contra parecer da heteoidentificação ocorrido na 1ª
convocação de candidatos excedentes para
matrículas, se houver
Procedimento
de
heteroidentificação
da
2ª
convocação dos candidatos excedentes, se houver.

Matrícula da 2ª convocação dos candidatos
excedentes e de candidatos que tiveram parecer
favorável da comissão recursal na interposição de
recursos contra parecer da heteoidentificação ocorrido
na 1ª convocação de candidatos excedentes para
matrículas, se houver.
Interposição de recursos contra o indeferimento do
procedimento de heteroidentificação ocorridos no
16 a 23/04/2021 período da matrícula de candidatos da 2ª convocação
de excedentes.
OBS: Dentro desse prazo, a candidato tem até 2 dias
uteis para interpor recurso contra o resultado, a contar
do
recebimente
do
indeferimento
da
sua
autodeclaração de preto e pardo.

