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Aviso Nº 03 – Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção do pagamento da

taxa de inscrição

Processo Seletivo para acesso aos Cursos Técnicos em 2022

Informamos para os devidos fins, que na data de hoje (30/11/2021), de acordo com o
cronograma do Edital Nº 84 de 16/11/2021, divulgamos a lista com o resultado preliminar das
solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição.

As listas estão organizadas por forma de curso (integrada, concomitante e subsequente)
com os nomes dos candidatos em ordem alfabética com o resultado ao lado: “isenção confirmada” ou
“isenção negada”. 

Os candidatos devem seguir as seguintes orientações:

Aos que estão com a “isenção confirmada”

            Estes já se encontram com suas inscrições consolidadas e não precisaram mais realizar
nenhum procedimento referente a inscrições.

Aos que estão com a “isenção negada”

1. Estes podem entrar com recurso nos dias 01/12 e 02/12, acessando a área do candidato usando
seu número de inscrição e a chave de acesso, entrando no link disponível nesta área.

2. Antes de entrar com recurso recomentamos que o candidato reveja seus dados cadastrados no ato
de inscrição: nome do candidato; número do NIS (do candidato); data de nascimento; sexo; RG; data
da emissão do RG; órgão de expedição; CPF e nome da mãe. Estes dados devem ser preenchidos na
inscrição de forma igual ao que consta no CADUNICO, sob pena de não validação da isenção.

3. Informamos ainda, que os principais motivos de “isenção negada” são:

 a) N3- NIS inválido;

b) N4 - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único;

c) N5- NIS excluído;

d) N6 - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do
perfil;

e) N7- O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita familiar dentro do perfil,
porém não pertence a pessoa informada / nome completo fornecido diferente do nome registrado no
Cadastro Único;

f) N13 – Cadastro desatualizado.

4. Após corrigir seus dados, o candidato precisará somente informar novamente o número do NIS (do
candidato) na interposição de recursos, seguindo os procedimentos expostos no item 1.

O resultado da interposição de recursos sairá na área do candidato e nos nossos

sites: portal.ifma.edu.br ou https://www.funetec.com no dia 07/12/2021.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato pelo e-mail:
acessodiscente@funetec.com



São Luís, 30 de novembro de 2021

(assinado eletronicamente)
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