
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
REITORIA

Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudan s - PRENAE

AVISO Nº 7/2022

Aviso Nº 11 - Divulgação do resultado preliminar da aferição no processo de heteroidentificação de
pretos e pardos e autodeclaração indígena

Processo Seletivo para acesso aos Cursos Técnicos em 2022
                

            Informamos para os devidos fins, que na data de hoje (07/02/2022), de acordo com o Edital Nº
84 de 16/11/2021, retificado pelos editais n° 89 em 26/11/ 2021 e n° 93 em 21/12/2021, divulgamos o
resultado preliminar da aferição no processo de heteroidentificação de pretos e pardos e
autodeclaração indígena do Seletivo para acesso aos Cursos Técnicos em 2022 do IFMA.

1. As listas com o resultado estão organizadas por campus e por curso, nas quais os nomes
dos candidatos estão organizados em ordem alfabética;

2. Nas listas com o resultado do processo de heteroidentificação de pretos e pardos
aparecerá o conceito final do parecer: “favorável” ou desfavorável”. Na sua área, o
candidato tem acesso ao parecer completo com as justificativas;

3. Nas listas com o resultado da autodeclaração indígena aparecerá somente os nomes dos
candidatos que tiveram a autodeclaração validada;

4. Essas listas NÃO correspondem ao resultado do seletivo e NÃO confere nenhuma
classificação a qualquer candidato;

5. Os candidatos que tiverem parecer desfavorável no processo de heteroidentificação de
pretos e pardos e os candidatos indígenas que não tiveram sua autodeclaração
indígena validada poderão entrar com recurso nos dias 08 e 09/02/22.

6. Os Recursos deverão estar devidamente fundamentados e deverão ser submetidos através
de formulário eletrônico disponível na área do candidato que é acessada com número da
inscrição e chave de acesso nos sites: portal.ifma.edu.br e https://www.funetec.com. Os
recursos somente serão analisados se estiverem dentro do prazo estabelecido no item 5;

7. Os candidatos indígenas, que não inseriram sua autodeclação, poderão enviá-la, dentro do
prazo estabelecido no item 5, pelo e-mail acessodiscente@funetec.com, após
preenchimento do formulário eletrônico disponível na área do candidato. Acesse nesse link
o modelo da autodeclaração: https://inscricoes.funetec.org/static/modelo-de-
autodeclaracao-indigena.pdf

8. Os recursos serão analisados e o resultado divulgado dia 14/02/22. 

São Luís, 07 de fevereiro de 2022.
Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
Maron Stanley Silva Oliveira Gomes (1616595)
Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis

https://www.funetec.com
https://inscricoes.funetec.org/static/modelo-de-autodeclaracao-indigena.pdf


Código Verificador:
Código de Auten cação:

Documento assinado eletronicamente por:

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes, PRO-REITOR - CD2 - PRENAE , em 07/02/2022 10:48:19.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 07/02/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:

392256
834bc108bc

Ins tuto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br

Endereço: Avenida Colares Moreira nº 477 Bairro Renascença II, São Luis - MA, Renascença, SAO LUIS / MA, CEP 65.075-441 - Fone: (98) 98421-1007


	Documento assinado eletronicamente por:

