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Aviso Nº 04 – Divulgação do resultado final da SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO do pagamento da
taxa de inscrição

Processo Seletivo para acesso aos Cursos Técnicos em 2022

            Informamos para os devidos fins, que na data de hoje (07/12/2021), de acordo com o Edital Nº

84 de 16/11/2021, divulgamos a lista com o resultado final das solicitações de isenção do

pagamento da taxa de inscrição.

             As listas estão organizadas por campus, cada uma dividida por forma de curso (integrada,

concomitante e subsequente) com os nomes dos candidatos em ordem alfabética com o resultado ao

lado: “isenção confirmada” ou “isenção negada”.

                Os candidatos devem seguir as seguintes orientações:

Aos que estão com a “isenção confirmada”

        Estes já se encontram com suas inscrições consolidadas e não precisarão mais realizar

nenhum procedimento referente às inscrições.

Aos que estão com a “isenção negada”

1. Sem precisar fazer nova inscrição, estes candidatos deverão acessar a área do candidato

usando seu número de inscrição e a chave de acesso, verificar o boleto e realizar o

pagamento da inscrição até o dia 22/12/21.

2. Os candidatos que não realizarem o pagamento da inscrição dentro do prazo estabelecido

estarão automaticamente eliminados do processo seletivo.

    Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato pelo e-mail:

acessodiscente@funetec.com

São Luís, 07 de dezembro de 2021

Atenciosamente,

Márcia Andréa Araujo Santos

Chefe do Departamento de Ensino Técnico no exercício da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos

Estudantis
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