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Aviso Nº 12 - 1ª convocação de candidatos excedentes para matrícula
Processo Seletivo para acesso aos Cursos Técnicos em 2022

               
         Informamos para os devidos fins, que na data de hoje (04/03/2022), de acordo com o EDITAL Nº
06 de 14/02/2022, divulgamos a 1ª convocação de candidatos excedentes para matrícula 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 decrescente de sua pontuação na prova que define sua
colocação de acordo com a cota na qual foi aprovado.

2. Os candidatos que tiverem seus nomes divulgados nestas listas estão convocados a
realizarem suas matrículas de forma online ou presencial seguindo as orientações
constantes do EDITAL Nº 06 de 14/06/2022 e com a documentação que consta no EDITAL
Nº 84 de 16/11/2021.

3. O período reservado para as matrículas destes candidatos será de 07 a 11/03/2022.
Este prazo NÃO será prorrogado.

4. O candidato que não efetivar sua matrícula dentro do prazo estipulado perderá a vaga,
para qual será chamado outro excedente.

São Luís, 04 de março de 2022.
Atenciosamente,

 
(assinado eletronicamente)

MÁRCIA ANDRÉA ARAUJO SANTOS
Chefe do Departamento de Ensino Técnico no
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