
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
REITORIA

Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudan s - PRENAE
EDITAL Nº 6/2022

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA ACESSO AOS CURSOS TÉCNICOS

O PRÓ-REITOR DE ENSINO E ASSUNTOS ESTUDANTIS DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, torna
público Edital complementar com orientações para realização das matrículas presenciais ou
online referentes ao Processo Seletivo de acesso aos cursos técnicos presenciais nas formas
integrada, concomitante e subsequente ao ensino médio com início no ano letivo de 2022,
consolidando e ampliando as informações constantes no Edital de lançamento do seletivo Nº 84 de
16 de novembro de 2022.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

DATAS ATIVIDADE

14/02/2022 - Lista dos candidatos com parecer favorável e desfavorável,
após avaliação da Comissão Recursal, convocados a realizar
sua matrícula ainda em 1ª chamada, se houver;

- Divulgação do RESULTADO FINAL para matrículas de todos
os candidatos, pós procedimento de heteroidentificação dos
candidatos classificados dentro das vagas da cota de pretos e
pardos;

- Divulgação da Lista Final de Excedentes, contendo os
candidatos com parecer favorável, após avaliação da
Comissão Recursal, se houver.

15 a
25/02/2022

Matrícula dos candidatos classificados em 1ª chamada.

04/03/2022 1ª convocação de candidatos excedentes para matrícula, se
houver.

07 a
11/03/2022

Matrícula da 1ª convocação de candidatos excedentes, se
houver.

15/03/2022 2ª convocação de candidatos excedentes para matrícula, se
houver.

16 a
18/03/2022

Matrícula da 2ª convocação de candidatos excedentes, se
houver.

Após o término da matrícula das chamadas estipuladas, se houver vagas, os
Campi poderão realizar outra chamada, até no máximo, a terceira semana de
início do período letivo 2022. Essas chamadas serão através dos editais de
vagas remanescentes.

1.  INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS MATRÍCULAS PRESENCIAIS E ONLINE



1.1  As listas publicadas hoje (14/02/2022), conforme consta no cronograma acima, estão assim
organizadas:

    a. As listas com o resultado final do seletivo estão organizadas por campus e por curso, nas quais
os nomes dos candidatos estão organizados em ordem decrescente de sua pontuação na prova que
define sua colocação de acordo com a cota na qual foi aprovado. Há uma lista dos “aprovados”
(habilitado a realizar sua matrícula conforme cronograma acima) e uma lista dos “excedentes” (que
devem aguardar as chamadas de excedentes em data estipulada no cronograma acima);

   b. Nas listas com o resultado final do processo de heteroidentificação de pretos e pardos aparecerá
o conceito final do parecer: “favorável” ou desfavorável”, após recurso. Na sua área, o candidato tem
acesso ao parecer completo com as justificativas;

    c.  Nas listas com o resultado final da autodeclaração indígena aparecerá somente os nomes dos
candidatos que tiveram a autodeclaração validada.

1.2     As matrículas dos candidatos classificados para os Cursos Técnicos nas formas Integrada,
Concomitante e Subsequente ao Ensino Médio serão efetuadas de forma presencial nos Campi e
Campi Avançados, nos seus respectivos setores de Registro Escolar ou poderão ser solicitadas de
forma online pelo “gov.br” cujo o link estará disponível no site https://portal.ifma.edu.br/

1.3   As datas para a matrícula presencial ou online estão dispostas no cronograma deste Edital.

1.4 Para realizar sua matrícula, online ou presencial, o candidato deverá ter em mãos toda a
documentação necessária para incluir no sistema em caso de matrícula online ou entregar no
campus em caso de matrícula presencial.

1.5  Todos os documentos necessários para a realização da matrícula, conforme cota na qual o
candidato foi aprovado, encontra-se no edital N° 84, de 16 de novembro de 2021, no seu item 15,
subitens e anexos correspondentes, com as seguintes ressalvas expressas a seguir:

     1.5.1   Os candidatos aprovados dentro das vagas de pretos e pardos NÃO precisarão apresentar
no ato na matrícula a autodeclaração de preto e pardo e nem o parecer favorável da comissão de
validação do procedimento de heteroidentificação ou da Comissão Recursal, uma vez que essas
informações já estão validadas e podem ser confirmadas na lista com “Resultado final do processo
de heteroidentificação” publicada em 14/02/2022.

       1.5.2  Os candidatos aprovados dentro das vagas de indígenas NÃO precisarão apresentar no
ato na matrícula a autodeclaração indígena, uma vez que essas informações já estão validadas e
podem ser confirmadas na “Lista final dos candidatos indígenas que apresentaram a autodeclaração”
publicada em 14/02/2022.

   1.5.3 Para os classificados nas vagas pelo sistema de cota para PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, o
laudo médico apresentado pelo candidato deverá ter sido emitido nos últimos trinta meses,
comprovando a natureza da deficiência, atestando a especificidade, grau ou nível da deficiência, em
conformidade com as definições da Organização Mundial de Saúde (OMS) observado o disposto no
§ 1º, do art. 5º do Decreto 5.296/2004. Quando estiver expresso no laudo que a deficiência é
permanente, será aceito Laudo Médico independente do seu prazo de emissão.

1.6 Em hipótese alguma será permitida a matrícula online ou presencial fora dos prazos estipulados
neste Edital.

1.7  Ao candidato regularmente matriculado no IFMA nos cursos da Educação Profissional Técnica
de Nível Médio e eventualmente classificado neste Processo Seletivo é vedada a efetivação de sua
matrícula, conforme art. 1º da Portaria Ministerial nº 1.862/92, a não ser que o candidato cancele a
matrícula no curso anterior.

1.8 No caso de indeferimento da matrícula por alguma irregularidade, o campus emitirá documento
de indeferimento de matrícula para candidato, explicitando os motivos deste indeferimento (para
matrículas presenciais) e via sistema para matrículas online.

      1.8.1   No indeferimento presencial, o Responsável do Registro escolar e o candidato ou seu
responsável legal (caso menor de 18 anos) devem assinar o documento. Este documento deverá ser
emitido em 2 vias (uma para o campus e outra para o candidato).

1.9 Da decisão de indeferimento da matrícula do candidato, cabe recurso interposto à Pró-Reitoria de
Ensino e Assuntos Estudantis para o e-mail: acessodiscente@ifma.edu.br.



        1.9.1 No e-mail deverá consta obrigatoriamente as seguintes informações:

             a. Assunto do e-mail: recurso contra indeferimento de matrícula;

          b. Identificação do candidato: nome completo, CPF, campus, curso e forma (integrada,
concomitante ou subsequente), cota (se houver);

         c. Justificativa do recurso (explicando porque o candidato considera que tem direito a
matrícula);

            d. Documentos que comprovem a justificativa (que o candidato tem direito a matrícula);

            e. Documento de indeferimento do campus.

         1.9.2 Não serão analisados recursos que não contém todas as informações solicitadas no
subitem anterior e nem que sejam enviados fora do prazo de matrícula.

1.10  Eventuais dúvidas sobre o processo de matrícula poderão ser sanadas pelos candidatos nos
endereços de e-mails listados no Anexo I.

2.   MATRÍCULAS PRESENCIAIS

2.1 Durante todo o atendimento presencial dos candidatos no período de matrículas, o campus
manterá o seu protocolo sanitário de combate a pandemia da Covid-19 e o uso de máscara facial de
proteção é obrigatório.

2.2  Em caso de matrículas presenciais, o horário de atendimento nos campi será das 8h às 12h e de
14h às 18h, nos dias úteis dentro dos períodos dispostas no cronograma deste edital.

2.3  Para a realização da matrícula presencial, os candidatos ou seu representante legal deverão
comparecer ao respectivo Campus (conforme endereços do Anexo II) correspondente ao curso que
foi classificado, observando o disposto neste edital.

2.4  Caso o candidato seja menor de 18 anos, se faz necessária a presença obrigatória do seu
responsável legal.

2.5 A matrícula poderá ser feita por Procuração com firma reconhecida, no caso da impossibilidade
do comparecimento do candidato e/ou do seu responsável legal.

2.6  A efetivação das matrículas presenciais nos Campi somente deverá ser aceita se o candidato
seguir todas as regras e apresentar toda a documentação de que trata edital N° 84, de 16 DE
NOVEMBRO DE 2021, com as ressalvas expressas neste presente edital.

3.     SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS ONLINE

3.1       Em caso de solicitação de matrículas online, o sistema estará aberto para solicitações das 8h
do primeiro dia de matrículas até às 18h do último dia de matrículas (datas dispostas no cronograma
deste Edital).

3.2  Para a solicitação da matrícula online, o candidato classificado deverá ter ou criar sua conta no
“gov.br” antes de iniciar os procedimentos de matrículas online.

3.3 Nos procedimentos de matrículas online, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico de
matrícula do seu curso e respectivo Campus de aprovação e anexar todos os documentos solicitados
no edital, conforme cota.

3.4 O link de acesso para a Matrícula estará disponível no Portal do IFMA (https://portal.ifma.edu.br/).

3.5  Os formulários e/ou declarações necessários para efetivação das matrículas deverão estar
devidamente preenchidos e assinados pelo candidato ou seu responsável, no caso de menores de
18 anos.

3.6 Os documentos que necessitam de assinatura poderão ser assinados digitalmente ou assinatura
digitalizada.

3.7 É de inteira responsabilidade do candidato o correto preenchimento do formulário e envio da
documentação completa no sistema online (GOV.BR).



3.8 A documentação inserida pelo candidato no sistema será submetida à análise da equipe do
Campus correspondente e serão confirmadas as matrículas dos candidatos cuja documentação
atenda ao disposto no edital N° 84, de 16 DE NOVEMBRO DE 2021, com as ressalvas expressas
neste presente edital.

3.9 A Equipe do Campus informará ao candidato sobre a validação ou não de sua documentação.
Esse procedimento de validação ocorrerá da seguinte forma:

       3.9.1 O servidor analisa a documentação, se estiver correta, valida a matrícula e o candidato
receberá um e-mail automático pelo sistema informando a validação de sua matrícula.

     3.9.2 Se houver alguma documentação incorreta ou incompleta, o servidor solicitará, via sistema,
que o candidato faça a correção, explicando do que se trata, o candidato receberá um e-mail
automático pelo sistema com a informação do que ele precisa corrigir, conforme o exposto pelo
servidor.

                    3.9.2.1 O candidato deve, dentro do prazo de matrícula que consta no cronograma deste
Edital, resolver as possíveis pendências e enviar novamente a documentação correta.

                  3.9.2.2 Este procedimento citado no subitem 3.9.2 não será realizado nas últimas 48h
para o encerramento das matrículas, dada a inviabilidade temporal de nova análise de
documentação.

     3.9.3 Se ao analisar a documentação, dentro do prazo das 48h finais, e houver alguma
irregularidade na documentação, o servidor irá indeferir a matrícula, escrever o motivo do
indeferimento e explicar no texto (caso ainda haja tempo) que agora o candidato somente poderá
fazer a matrícula de forma presencial, informando o prazo final (dia e horário final).   

      3.9.4 A matrícula do candidato somente será considerada concluída, após a validação da Equipe
dos Campi.

3.10 Cada arquivo submetido pelo candidato deverá ser gerado em formato PDF ou imagem (JPG,
JPEG ou PNG), com tamanho máximo de 2 Megabytes, sem rasuras ou adulterações, com imagem
nítida e sem cortes. Arquivos ilegíveis não devem ser aceitos.

3.11 O candidato que efetivar sua matrícula online fica obrigado a apresentar os documentos
originais junto à Coordenação de Registro Acadêmico do Campus, em conformidade com regras
estabelecidas em edital de convocação de apresentação de documentos originais, a serem lançados
posteriormente pelo Campus, sob pena de cancelamento de sua matrícula.

São Luís, 14 de fevereiro de 2022.

MARON STANLEY SILVA OLIVEIRA GOMES
Pró-Reitor de Ensino e Assuntos Estudantis



ANEXO I – RELAÇÃO DE GRUPOS DE EMAIL DOS CAMPI PARA REALIZAÇÃO DE
MATRÍCULAS

1.CAMPUS AÇAILANDIA – matricula.acailandia@ifma.edu.br

2.CAMPUS ALCÂNTARA- matricula.alcantara@ifma.edu.br

3.CAMPUS ARAIOSES- matricula.araioses@ifma.edu.br

4.CAMPUS BACABAL- matricula.bacabal@ifma.edu.br

5.CAMPUS BARRA DO CORDA- matricula.barradocorda@ifma.edu.br

6.CAMPUS BARREIRINHAS – matricula.barreirinhas@ifma.edu.br

7.CAMPUS BURITICUPU- matricula.buriticupu@ifma.edu.br

8.CAMPUS AVANÇADO CAROLINA - matricula.carolina@ifma.edu.br

9.CAMPUS CAXIAS – matricula.caxias@ifma.edu.br

10.CAMPUS CODÓ - matricula.codo@ifma.edu.br

11.CAMPUS COELHO NETO – matricula.coelhoneto@ifma.edu.br

12.CAMPUS GRAJAÚ – matricula.grajau@ifma.edu.br

13. CAMPUS IMPERATRIZ- matricula.imperatriz@ifma.edu.br

14.CAMPUS ITAPECURU- matricula.itapecuru@ifma.edu.br

15.CAMPUS PEDREIRAS – matricula.pedreiras@ifma.edu.br

16. AMPUS PINHEIRO - matricula.pinheiro@ifma.edu.br

17. AMPUS AVANÇADO PORTO FRANCO – matricula.portofranco@ifma.edu.br

18. AMPUS PRESIDENTE DUTRA- matricula.pdutra@ifma.edu.br

19. CAMPUS AVANÇADO ROSÁRIO – matricula.rosario@ifma.edu.br

20.CAMPUS SANTA INÊS- matricula.santaines@ifma.edu.br

21.CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS- matricula.sjpatos@ifma.edu.br

22.CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – matricula.sjribamar@ifma.edu.br

23.CAMPUS SÃO LUIS CENTRO HISTÓRICO-matricula.centrohistorico@ifma.edu.br

24.CAMPUS SÃO LUÍS MARACANÃ- matricula.maracana@ifma.edu.br

25.CAMPUS SÃO LUIS-MONTE CASTELO- matricula.montecastelo@ifma.edu.br

26.CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS- matricula.mangabeiras@ifma.edu.br

27. CAMPUS TIMON- matricula.timon@ifma.edu.br

28. CAMPUS VIANA – matricula.viana@ifma.edu.br

29. CAMPUS ZÉ DOCA- matricula.zedoca@ifma.edu.br



ANEXO II: QUADRO DE ENDEREÇO DOS CAMPI E CAMPI AVANÇADOS

 

1.Campus AÇAILANDIA - Avenida Projetada, s/n Vila Progresso II. CEP: 65.930-000. Açailândia/MA.

2.Campus ALCÂNTARA- Rua do Forte (Rua da Baronesa), Centro, Alcântara – MA, CEP: 65.250-
000.; 

3.Campus ARAIOSES- Rua José de Alencar, S/N, bairro Cumprida, Araioses–MA, CEP: 65570-000;

4.Campus BACABAL- Avenida Governador João Alberto, s/n, Areal, Bacabal/MA, CEP 65700-000.;

5.Campus BARRA DO CORDA- Rodovia BR-226, Km 303, s/n, Vila Nenzin CEP 65950-000 – Barra
do Corda (MA)

6.Campus BARREIRINHAS - Rodovia MA-225, Km 04, Povoado Santa Cruz, Barreirinhas/MA. CEP:
65590-000.

7.Campus BURITICUPU- Rua Deputado Gastão Vieira (antiga Rua do Comércio) nº 1000, Vila
Mansueto – Buriticupu. Cep: 65393-000.

8.Campus AVANÇADO CAROLINA – Centro de Ensino Sertão Maranhense, Praça do Estudante,
Centro, CEP: 65980-000- Carolina-MA

9.Campus CAXIAS - MA-349, KM 02, Gleba Buriti do Paraíso, Povoado Lamego, Zona Urbana,
Caxias-MA, CEP: 65609-899.

10. Campus CODÓ- Povoado Poraquê, S/N, Zona Rural, Codó-MA, CEP: 65400-000.;

11.Campus COELHO NETO – MA-034, Av. Antônio Guimarães, S/Nº, Bairro Olho D’aguinha, Coelho
Neto – MA, CEP: 65620-000.

12.Campus GRAJAÚ – rodovia BR-226, s/n, Bairro Vila Nova, Grajaú (sentido Barra do Corda), CEP
65940-000.

13.Campus IMPERATRIZ- Avenida Newton Bello, S/Nº – CEP: 65.906-335 – Bairro Vila Maria –
Imperatriz -MA.;

14.Campus ITAPECURU- Rua Professor João Batista Pereira dos Santos, s/n, Centro, CEP- 65.485-
000- Itapecuru – MA (próximo ao Hospital e à antiga chaminé da Construpan);

15.Campus PEDREIRAS – MA-381 (Rodovia João do Vale), Km 0, s/n, Bairro do Diogo, Pedreiras-
MA, CEP 65.725-000.

16.Campus PINHEIRO- MA-006 (Estrada de Pacas), Km 05, nº 05, Enseada, Pinheiro/MA. CEP:
65200-000.

17.Campus AVANÇADO PORTO FRANCO – Rua Custódio Barbosa, nº 09, Centro, Porto Franco-
MA. CEP: 65.970-000.

18.Campus PRESIDENTE DUTRA- Rua Adalberto de Macedo, s/n, Bairro Paulo Falcão, Presidente
Dutra-MA, CEP: 65760-000.

19.Campus AVANÇADO ROSÁRIO – Av. Vitorino Freire, S/N, Centro, CEP: 65150-000, Rosário –
MA;

20.Campus SANTA INÊS- Rodovia Marechal Castelo Branco, s/n , Canaã, Santa Inês – MA, CEP:
65300-640.;

21. Campus SÃO JOÃO DOS PATOS- Rua Padre Santiago, S/N Bairro Santiago - CEP: 65665-000 –
São João dos Patos – MA ;

22.Campus SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – Rodovia MA 201, Km 12, s/n, Bairro: Piçarreira, São José de
Ribamar/MA. CEP: 65.110-000.

23.Campus SÃO LUIS CENTRO HISTÓRICO- Rua Afonso Pena, nº 174 – Centro Histórico, em São
Luís - MA, CEP: 65010-030.

24.Campus SÃO LUÍS MARACANÃ- Avenida dos Curiós, S/Nº, Vila Esperança, São Luís - MA, CEP:
65095-460.;



25.Campus SÃO LUIS-MONTE CASTELO- Av. Getúlio Vargas, Nº 04 – Bairro Monte Castelo CEP:
65030-005 – São Luís – MA; CENTRO DE REFERÊNCIA EM TECNOLOGIA – CERTEC, Av. Getúlio
Vargas, nº10, Monte Castelo – São Luís- MA. 

26.Campus SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS- BR-230 – KM-319 (Antiga Fazenda Paraíso)
CEP: 65840-000 – São Raimundo das Mangabeiras - MA;

27.Campus TIMON- Av. Luis Firmino de Sousa, nº 3907 – Vila Bandeirantes (Mutirão) CEP: 65.635-
468– Timon – MA;

28.Campus VIANA - Rodovia MA 014 – KM 48 – Povoado São Pedro. CEP: 65.215-000 – Viana -
MA.

29. Campus ZÉ DOCA- Rua da Tecnologia, Nº 215 – Vila Amorim CEP: 65365-000 – Zé Doca – MA.
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