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Aviso Nº 10 – Divulgação da lista dos candidatos que passarão pela aferição no processo de
heteroidentificação

Processo Seletivo para acesso aos Cursos Técnicos em 2022
                

Informamos para os devidos fins, que na data de hoje (28/01/2022), de acordo com o Edital
Nº 84 de 26/11/2021, retificado pelo Edital N° 93 em 21/12/2021, divulgamos as listas dos
candidatos que passarão pela aferição no processo de heteroidentificação do Seletivo
para acesso aos Cursos Técnicos em 2022 do IFMA.

1. As listas estão organizadas por campus e por curso, nas quais os nomes dos
candidatos estão organizados em ordem alfabética;

2. Essas listas NÃO correspondem ao resultado do seletivo e NÃO confere nenhuma
classificação a qualquer candidato;

3. As fotos dos candidatos constantes nestas listas serão avaliadas por nossas
comissões no período de 29/01/22 a 05/02/22 e o resultado será publicado nos
nossos sites em 07/02/22;

4. Os candidatos que tiverem parecer desfavorável poderão entrar com recurso nos
dias 08 e 09/02/22;

5. No dia 14/02/22 sairá o resultado final. 

São Luís, 28 de janeiro de 2022.
Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
Maron Stanley Silva Oliveira Gomes (1616595)
Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis
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