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Aviso nº 11 - Divulgação do resultado definitivo da aferição em processo de

heteroidentificação

Processo Seletivo para acesso aos Cursos Técnicos em 2023

                

A Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis, tendo em vista o Edital nº 89/2022,

de 24/08/2022, e retificações posteriores, avisa que está disponível nos sites do Seletivo Técnico

2023 e da Funetec-PB, a partir da data de hoje, 27/12/2022, o resultado definitivo, após

análise dos recursos, da aferição dos candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos)

em processo de heteroidentificação.

1. As listas com o resultado definitivo estão dispostas por forma de curso

(integrada/concomitante/subsequente) e por campus/curso, nas quais os nomes dos

candidatos estão organizados em ordem alfabética.

2. N o resultado definitivo da aferição em processo de heteroidentificação aparecerá o

conceito final do parecer: “favorável” ou "desfavorável”.

3. Os candidatos com parecer "desfavorável” serão alocados na lista da ampla concorrência na

ordem decrescente de seus pontos obtidos na prova.

4. O candidato poderá consultar o parecer completo, com as justificativas, acessando a área

do candidato.

5. Essas listas NÃO correspondem ao resultado do seletivo e NÃO conferem nenhuma

classificação a qualquer candidato.

6. O resultado final do Processo Seletivo Técnico 2023 será divulgado no dia 30/12/22.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato pelo e-

mail: acessodiscente@funetec.com.

São Luís, 27 de dezembro de 2022.

 

(assinado eletronicamente)

Marcia Andrea Araujo Santos

Diretora de Educação

no Exercício da Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis
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