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Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudan s - PRENAE

Aviso Nº 08 – Divulgação do gabarito oficial das Provas
Processo Seletivo para acesso aos Cursos Técnicos em 2022

         Informamos para os devidos fins, que na data de hoje (16/01/2022), de acordo com o Edital Nº
84 de 26/11/2021, retificado pelo Edital N° 93 em 21 de dezembro de 2021, divulgamos o gabarito
oficial da prova. 

        O candidato poderá interpor recursos contra o gabarito ou contra questões da prova nos dias 17
e 18/01/2022, seguindo as seguintes orientações:

os Recursos contra a formulação de questões e gabarito oficial deverão estar devidamente
fundamentados e deverão ser submetidos através de formulário eletrônico disponível nos
sites portal.ifma.edu.br e https://www.funetec.com, através do acesso a área do candidato
com número da inscrição e senha;
os Recursos somente serão analisados se estiverem dentro do prazo estabelecido e
encaminhados corretamente;
não serão aceitos recursos por e-mail ou por qualquer outra forma que não seja através da
área do candidato;

       Informamos ainda no dia 19/01/2022 sairá as respostas aos recursos e o gabarito oficial, pós
recursos. 

Atenciosamente,

São Luís, 16 de janeiro de 2022.

(assinado eletronicamente)

MÁRCIA ANDRÉA ARAUJO SANTOS

Chefe do Departamento de Ensino Técnico no Exercício da Pró-reitoria de Ensino e
Assuntos Estudantis
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