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PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA ACESSO AOS CURSOS TÉCNICOS

EDITAL COMPLEMENTAR – AUTODECLAÇÃO INDÍGINA

O PRÓ-REITOR DE ENSINO E ASSUNTOS ESTUDANTIS DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, torna
público Edital complementar com orientações para envio de autodeclaração de candidatos indígenas
no Processo Seletivo de acesso aos cursos técnicos presenciais nas formas integrada, concomitante
e subsequente ao ensino médio com início no ano letivo de 2022.

1. Os candidatos autodeclarados indígenas que tiveram seus nomes publicados na lista de
Candidatos que passarão pela aferição no processo de heteroidentificação divulgada em 28/01/2022
deverão até o dia 05/02/2022:

a. Acessar um desses endereços eletrônicos: https://portal.ifma.edu.br/seletivo-unificado/ ou
https://www.funetec.com e entrar na área do candidato com seu número de inscrição e a chave de
acesso, na qual estará disponível a autodeclaração de indígena. O candidato deverá baixar essa
autodeclaração, preencher e assinar. Após esse procedimento deverá fazer o upload do documento;
ou

b. Imprimir a autodeclaração de indígena que se encontra em anexo a este edital, preencher e
assinar. Após esse procedimento deverá encaminhar esta autodeclaração para o e-mail
acessodiscente@funetec.com.

1.1 Em ambos os casos, tanto no acesso pela área do candidato, quanto pelo envio por e-mail,
o candidato poderá usar assinatura manual ou digitalizada. 

2. O envio da autodeclaração indígena é indispensável para a comprovação desta condição que
validará o direito do respectivo candidato às cotas reservadas para indígenas.

3. Os candidatos autodeclarados indígenas que não fizerem o envio da autodeclaração dentro do
prazo estabelecido (até dia 05/02/2022) perderão o direito à cota para indígenas e serão alocados na
lista da ampla concorrência na ordem decrescente de sua pontuação na prova.

4. No dia 07/02/2022 sairá a lista de todos os candidatos indígenas que tiveram sua autodeclaração
de indígena validada. Os candidatos indígenas que não tiverem seus nomes divulgados nesta lista,
poderão entrar com recurso nos dias 08 e 09/02/22;

5. Este procedimento de validação das autodeclarações indígenas NÃO corresponde ao resultado do
seletivo e NÃO confere nenhuma classificação a qualquer candidato indígena;

6. No dia 14/02/22 sairá o resultado final. 

São Luís, 29 de janeiro de 2022

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes (1616595)
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ANEXO 

MODELO DE AUTODECLARAÇÃO INDIGENA 

 

Eu, ___________________________________________________abaixo assinado, de 

nacionalidade______________,nascido(a) em________________,   no   município   

de__________________do   estado   do________________, filho (a)  (nome da 

mãe)__________________________________, estado civil___________________, 

portador (a) do Registro Geral (RG) nº________________________, expedida 

em____/____ /_____do Cadastro de Pessoa Física   (CPF)   

nº____________________________, residente e domiciliado (a) 

em______________________________________________________________________

________________________________, CEP:______________, 

declaro-me INDÍGENA, estando ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei 

sujeito (a) às sanções prescritas no Código Penal e às demais cominações legais aplicáveis. 

Por ser verdade dato e assino. 

 

________________, _____ de _________________de 2022. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) estudante 

 
 

_________________________________________________ 

Assinatura do pai ou responsável, no caso do (a) estudante ser menor de idade. 

 

 

 

 

 

 


