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Suspensão dos procedimentos e cronograma de heteroidentificação e matrículas - Seletivo de
Acesso ao Ensino Técnico 2021

Informamos que estão SUSPENSOS a partir de 05/03/2021 os procedimentos e o
cronograma de heteroidentificação e das matrículas presencias referentes ao Seletivo de
acesso ao Ensino Técnico 2021 do IFMA referente aos Editais N° 09/2021 e N° 15/2021, por
medidas sanitárias de segurança em virtude dos números crescentes de casos da Covid-19 no Estado
no Maranhão e considerando a Portaria IFMA Nº 973/2021 de 04 de março de 2021 (que suspende as
atividades presenciais no âmbito do IFMA).
Informamos ainda que:
a
matrícula
online
(para
quem
não
precisa
realizar
o
procedimento
de
heteroidentificação) permanecerá disponível para todos os nossos 29 Campi durante o período
que permanecer a suspensão de que trata este aviso;
as regras para as matrículas online, durante este período, permanecem sem alterações,
seguindo o disposto no Edital nº 09/2021;
no dia 15/03/2021 atualizaremos essas informações por meio de novo aviso a ser divulgado
em nossos meios de comunicação.
Fica garantido a todos os candidatos classificados o seu direito de matrícula (online e/ou
presencial) e de participar do procedimento de heteroidentificação, quando for o caso, assim que for
reestabelecido o cronograma deste certame.
São Luís, 04 de março de 2021 .

(assinado eletronicamente)
MARON STANLEY SILVA OLIVEIRA GOMES
Pró-Reitor de Ensino e Assuntos Estudantis
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