CRONOGRAMA
DATA

ATIVIDADE

24/08/2022

Lançamento do Edital (portal.ifma.edu.br e https://www.funetec.com)

25 e 26/08/2022
29/08/2022
30/08 a 14/09/2022
19/09/2022

Período de Impugnação do edital
Versão ﬁnal do Edital, após recursos
Período de SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO de pagamento da taxa de inscrição
(ver itens 5 e 6)
Divulgação do Resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição (ver
subitem 6.8)

20 e 21/09/2022

Interposição de recursos contra lista de isentos

26/09/2022

Homologação da lista de isentos, após recursos
PERÍODO DE INSCRIÇÃO DOS PAGANTES (ver subitem 7.1)

23.09 a 24.10.22

Período de solicitação de atendimento especial para realização da prova (ver
subitem 8.1)

23.09 a 25.10.22
25.10.22
31/10/2022
01 e 02.11.2022

PERÍODO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO
ÚLTIMO DIA DE PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES
Divulgação dos inscritos (ver subitem 7. 5)

07.11.2022

Divulgação da lista ﬁnal homologada dos inscritos

17.11.2022

Divulgação dos locais de prova

27.11.2022

DATA DA PROVA (ver subitem 9.3)

27.11.2022

Divulgação do gabarito oﬁcial (ver subitem 9.12)

28 e 29.11.2022

2

Interposição de recursos contra lista de inscritos

Prazo para interposição de recursos contra o gabarito oﬁcial e contra
questões das provas (ver subitem 9.13)
Data de divulgação do resultado dos recursos contra o gabarito oﬁcial e

05.12.2022

contra questões das provas (ver subitem 9.13.2)
Divulgação do gabarito ﬁnal, após recurso
Divulgação da lista dos candidatos que passarão pela aferição no processo

12.12.2022
20.12.2022
21 e 22.12.2022
27.12.2022

de heteroidentiﬁcação
Divulgação da Lista dos candidatos com parecer favorável ou desfavorável
no processo de heteroidentiﬁcação;
Interposição de recursos contra o parecer desfavorável no processo de
heteroidentiﬁcação. (ver subitem 13.6 )
Lista dos candidatos com parecer favorável e desfavorável, após avaliação
da Comissão Recursal, se houver;
Divulgação do RESULTADO FINAL com convocação para matrículas, pós
procedimento de heteroidentiﬁcação e avaliação da Comissão Recursal;

30.12.2022

Divulgação

da

Lista

Final

de

Excedentes,

pós

procedimento

de

heteroidentiﬁcação e avaliação da Comissão Recursal, se houver.
03 a 13.01.2023
17.01.2023
18 a 25.01.2023
27.01.2023
30.01 a 03.02.2023

Matrícula dos candidatos classiﬁcados em 1ª chamada (ver subitem
15.1)
1ª convocação de candidatos excedentes para matrícula, se houver.
Matrícula da 1ª convocação de candidatos excedentes, se houver
2ª convocação de candidatos excedentes para matrícula, se houver.
Matrícula da 2ª convocação de candidatos excedentes, se houver

