
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

REITORIA
Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudan s - PRENAE

EDITAL Nº 2/2022

A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO NO EXERCÍCIO DA PRÓ-REITORIA DE
ENSINO E ASSUNTOS ESTUDANTIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
ETECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, torna público a Retificação do 
Edital Complementar 01/2022 de 05 de janeiro de 2022 que trata do protocolo de segurança
sanitária para aplicação das provas do Processo Seletivo de acesso aos cursos técnicos presenciais
nas formas integrada, concomitante e subsequente ao ensino médio com início no ano letivo de 2022,
regido pelo Edital nº 84/2021 de 16 de novembro de 2021.

Onde se lê: 

2.5 Em conformidade com DECRETO Nº 37.176, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 do governo do
Estado do Maranhão, o uso de máscaras faciais de proteção como medida destinada a contribuir para
a contenção e prevenção da COVID-19 terá seu uso durante a aplicação da prova determinado nos
seguintes termos:

A. nos municípios em que menos de 70% (setenta por cento) da população tenha recebido as duas
doses ou dose única da vacina contra a COVID-19, conforme dados constantes do Sistema de
Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) é obrigatória a utilização de máscaras
faciais de proteção por todos os candidatos e colaboradores do seletivo. Em caso de não utilização de
máscara facial, o candidato será automaticamente eliminado do processo seletivo.

B. nos municípios em que mais de 70% (setenta por cento) da população tenha recebido as duas
doses ou a dose única da vacina contra a COVID-19, conforme dados constantes do Sistema de
Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), o uso de máscaras faciais de proteção
será facultativo, sendo fortemente recomendado pela organização do seletivo.

Leia-se: 

2.5 Em conformidade com DECRETO Nº 37.362, DE 07 DE JANEIRO DE 2022 que altera o
DECRETO Nº 37.176, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 do governo do Estado do Maranhão, o uso de
máscaras faciais de proteção, em locais fechados, é OBRIGATÓRIO EM TODO O ESTADO DO
MARANHÃO, independente do indice de vacinação no munícipio.

2.5.1 Em respeito ao decreto citado no item 2.5 todos os candidatos e colaboradores deverão
comparecer ao local de prova usando máscara facial de proteção 

Onde se lê: 

2.6 Até 48h antes do dia da aplicação da prova (16/01/2022) será publicado nos sites do seletivo
(portal.ifma.edu.br e https://www.funetec.com) a lista das cidades onde as provas serão aplicadas com
a informação de onde o uso de máscara será exigido como obrigatório e onde será somente
recomendado, em conformidade com o disposto no item 2.5 e suas alíneas “A” e “B”.

Leia-se: 

2.6 (item revogado)



São Luís, 10 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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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

REITORIA 

Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis - PRENAE EDITAL 

EDITAL Nº 1/2022 
 

(RETIFICADO PELO EDITAL N° 02 EM 10 DE JANEIRODE 2022) 
 

A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO NO EXERCÍCIO DA PRÓ-REITORIA DE 

ENSINO E ASSUNTOS ESTUDANTIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital Complementar 

ao Edital nº 84/2021 de 16 de novembro de 2021 que trata do Processo Seletivo de acesso aos cursos 

técnicos presenciais nas formas integrada, concomitante e subsequente ao ensino médio com início no 

ano letivo de 2022. Este presente edital complementar trata do protocolo de segurança sanitária para 

aplicação das provas do referido seletivo. 

 

 
1. PROCEDIMENTO PRÉVIOS À APLICAÇÃO DAS PROVAS 

 

1.1 Os locais de prova terão os ambientes integralmente higienizados. 

1.2 Os banheiros dos locais de prova serão totalmente limpos, deixados em plenas condições de 

utilização pelos candidatos e colaboradores com a devida segurança sanitária. 

1.3 Nos locais de uso coletivo haverá disposição de sinalização e orientações de procedimento para o 

candidato, prevendo a correta utilização dos ambientes e objetos. 

 

 
2. PROCEDIMENTOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS 

 

2.1 No momento do acesso ao local de prova deverá ser mantido o distanciamento mínimo de 1m, devendo 

os candidatos formarem filas para acessar os locais de prova, mediante orientações dos fiscais. 

2.2 Com o objetivo de evitarmos aglomerações, não será permita a entrada de outras pessoas nos locais 

de prova que não sejam os candidatos e colaboradores que trabalharão no seletivo, sendo recomendado, 

que os acompanhantes não se aglomerem nos portões; 

2.3 Os banheiros e bebedouros dos locais de provas, durante a realização das provas, serão 

reiteradamente limpos; 

2.4 Na entrada de cada local de prova serão disponibilizados álcool em gel e/ou líquido a 70º, para 

utilização pelos candidatos e fiscais. 

2.5 Em conformidade com DECRETO Nº 37.176, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 do governo do Estado 

do Maranhão, o uso de máscaras faciais de proteção como medida destinada a contribuir para a contenção 

e prevenção da COVID-19 terá seu uso durante a aplicação da prova determinado nos seguintes termos: 

A. nos municípios em que menos de 70% (setenta por cento) da população tenha recebido as duas doses 

ou dose única da vacina contra a COVID-19, conforme dados constantes do Sistema de Informações do 

Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) é obrigatória a utilização de máscaras faciais de proteção por 

todos os candidatos e colaboradores do seletivo. Em caso de não utilização de máscara facial, o candidato 

será automaticamente eliminado do processo seletivo. 

B. nos municípios em que mais de 70% (setenta por cento) da população tenha recebido as duas doses 

ou a dose única da vacina contra a COVID-19, conforme dados constantes do Sistema de Informações 

do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), o uso de máscaras faciais de proteção será facultativo, 

sendo fortemente recomendado pela organização do seletivo. 

2.5 Em conformidade com DECRETO Nº 37.362, DE 07 DE JANEIRO DE 2022 que altera o DECRETO 

Nº 37.176, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 do governo do Estado do Maranhão, o uso de máscaras 

faciais de proteção, em locais fechados, é OBRIGATÓRIO EM TODO O ESTADO DO MARANHÃO, 



independente do indice de vacinação no munícipio. 

2.5.1 Em respeito ao decreto citado no item 2.5 todos os candidatos e colcaboradores deverão 

comparecer ao local de prova usando máscara facial de proteção   

2.6 Até 48h antes do dia da aplicação da prova (16/01/2022) será publicado nos sites do seletivo 

(portal.ifma.edu.br e https://www.funetec.com) a lista das cidades onde as provas serão aplicadas com a 
informação de onde o uso de máscara será exigido como obrigatório e onde será somente recomendado, em 
conformidade com o disposto no item 2.5 e suas alíneas “A” e “B”.  (item revogado) 

 

2.8 Objetivando maior segurança, é recomendado que os candidatos levem suas garrafas com água, para 

próprio consumo. Os bebedouros serão utilizados a partir do uso de garrafas ou copos. 

2.9 As salas de aplicação da prova receberão a quantidade máxima de candidatos referente a 75% de sua 

capacidade. 

 

 
3. PROCEDIMENTOS APÓS A APLICAÇÃO DAS PROVAS 

 

3.1 Encerradas as provas, o candidato entregará o material de prova ao Fiscal, e nesse momento, será 

imediatamente conduzido à saída do prédio. A medida visa evitar a formação de aglomerações no local de 

prova. 

3.2 Encerrada a aplicação das provas, os Fiscais deverão entregar todo o respectivo material à 

Coordenação, procedimento este que será precedido necessariamente de higienização das mãos dos 

Fiscais e dos representantes da Coordenação. 

 

 
4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

4.1 Todos os procedimentos de segurança sanitária contidos neste edital estão respeitando os 

decretos estaduais vigentes e foram validados pelo Comitê Central de Crise do IFMA. 

4.2 Esse edital poderá sofrer alterações decorrentes da edição de novos decretos. Estas alterações, caso 

ocorram, serão amplamente divulgadas na forma de retificação. 

4.2.1 É de responsabilidade do candidato o cumprimento destes protocolos, assim como, o 

acompanhamento e cumprimento das alterações que possam ocorrer. 

 
 

São Luís, 05 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


