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Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudan s - PRENAE

Aviso nº 12 - Divulgação do resultado final

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, 30/12/2022, o RESULTADO FINAL do Processo
Seletivo para acesso aos Cursos Técnicos em 2023.

1. Nas listas com o "Resultado Final - Lista dos Aprovados" constam os candidatos
convocados para matrícula. Esses candidatos deverão realizar matrícula no período de
03 a 13/01/2023, presencialmente no campus para o qual foi aprovado ou solicitar de
forma on-line, conforme regras e prazos estabelecidos no Edital Prenae nº 89, de
24/08/2022, e retificações posteriores.

2. Nas listas com o "Resultado Final - Lista dos Excedentes" constam os candidatos que
ficaram em espera. Esses candidatos poderão ser convocados caso existam vagas
disponíveis após o primeiro período de matrícula, conforme regras e prazos estabelecidas
no Edital Prenae nº 89, de 24/08/2022, e retificações posteriores. 

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato pelo e-
mail: acessodiscente@ifma.edu.br ou pelo e-mail do campus no qual fará o curso, cuja lista está
no anexo XIII do Edital nº 89/2022, de 24/08/2022.

São Luís, 30 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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