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Aviso nº 05 – Divulgação dos Locais de Realização das Provas

Processo Seletivo para acesso aos Cursos Técnicos em 2023

O Instituto Federal do Maranhão, tendo em vista o Edital nº 89/2022, de
24/08/2022, e retificações posteriores, avisa que os Locais de Realização da Prova estão
disponíveis para consulta a partir de hoje, 18/11/2022.

O candidato poderá verificar o seu local de prova, no site do Seletivo Técnico
2023 https://estudenoifma.ifma.edu.br ou no site https://www.funetec.com, de 2 formas:

Acessando a sua área do candidato usando seu número de inscrição e a chave de 
acesso; ou
Consultando seu nome nas listas organizadas por forma de curso (integrada,
concomitante e subsequente) e separadas por campus, nas quais contém a 
relação nominal dos candidatos em ordem alfabética e o local/sala de prova 
de cada um. 

IMPORTANTE!

Nos cursos em que a quantidade de inscritos foi menor ou igual ao número de vagas
ofertadas não será aplicada prova. Os candidatos inscritos nestes cursos deverão
aguardar convocação para realização da matrícula, conforme consta no Edital nº
89/2022.
A prova será realizada no dia 27 de novembro de 2022. Reforçamos a importância da
leitura do Edital nº 89/2022 (Edital de abertura do Seletivo e retificações posteriores),
para conhecimento de todos os procedimentos relacionados a esta etapa.
Os PORTÕES SERÃO ABERTOS ÀS 12h E FECHADOS ÀS 13h (HORÁRIO OFICIAL
LOCAL). Nenhum candidato poderá entrar após às 13h.
Orientamos os candidatos, que não conhecem o local onde farão sua prova, para que
realizem, se possível, uma visita ao local antes do dia da prova, a fim de evitar qualquer
contratempo.
A prova iniciará às 13h30min e terá duração de 3 horas.
O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de documento de
identidade original (RG) ou outro documento oficial de identidade, com foto (a qual
permita identificação do candidato pelo fiscal) e de caneta esferográfica azul ou preta
transparente. No Edital nº 89/2022, subitem 9.4.1, constam os documentos que são
considerados válidos para identificação do candidato.
ATENÇÃO! Recomenda-se que o candidato compareça ao local da prova usando
máscara facial de proteção e que leve sua garrafa com água para próprio consumo
(objetivando maior segurança). Os bebedouros serão utilizados a partir do uso de
garrafas ou copos.

                                                             

São Luís, 18 de novembro de 2022
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