MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS SANTA INÊS
Gabinete da Diretoria - Campus Santa Inês - GAB-SIN
EDITAL Nº 53/2021

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 40/2021, QUE TRATA DA CONVOCAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PELAS
VAGAS REMANESCENTES DOS CURSOS TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, ELETROELETRÔNICA, ELETROMECÂNICA,
INFORMÁTICA E LOGÍSTICA, NA FORMA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO.

O COORDENADOR DO CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DA
DIREÇÃO-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, CAMPUS SANTA
INÊS, designado pela Portaria Nº 52/2021, de 8 de junho de 2021, no uso de suas atribuições legais, torna pública a Re ﬁcação
do Edital nº 40/2021, que trata da Convocação para manifestação de interesse às vagas remanescentes dos Cursos Técnicos de
Nível Médio em Ediﬁcações, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Informá ca e Logís ca, na forma integrada, decorrentes do
Processo Sele vo Público Uniﬁcado do IFMA aos cursos da Educação Proﬁssional Técnica de Nível Médio, nas formas integrada,
concomitante e subsequente ao ensino médio/2021.
ONDE SE LÊ:
1. DO CRONOGRAMA

DATAS

ATIVIDADES
Período de manifestação de interesse do candidato

01, 02 e 04/06/2021
Link de acesso: (h ps://forms.gle/2ZMDRzd8fwT1zjwq5)
07/06/2021

Divulgação da relação preliminar de inscritos classiﬁcados e excedentes

08/06/2021

Prazo para recurso contra a relação preliminar de inscritos e excedentes

09/06/2021

Publicação do resultado do recurso

09/06/2021

Divulgação da 1ª chamada de candidatos para matrícula

10/06 a 11/06/2021

Matrícula de candidatos convocados em 1ª chamada

10/06/2021
Das 8h às 12h; e

Procedimento de heteroiden ﬁcação para os candidatos classiﬁcados no sistema de cotas e que se
autodeclararam pretos/pardos no momento da inscrição

Das 14h às 16h
10 e 11/06/2021

Interposição de recursos contra o indeferimento do procedimento de heteroiden ﬁcação.

Das 8h às 12h;
Das 14h às 16h

Obs: A contar do recebimento do indeferimento da sua autodeclaração de preto e pardo o
candidato tem até às 16h, do 10/06/2021 para interpor recurso contra o resultado

14/06/2021

Divulgação da 2ª chamada de candidatos para matrícula*

15/06 a 16/06/2021
Das 8h às 12h; e

Matrícula de candidatos convocados em 2ª chamada

Das 14h às 16h
15/06/2021
Das 8h às 12h; e
Das 14h às 16h

Procedimento de heteroiden ﬁcação para os candidatos classiﬁcados no sistema de cotas e que se
autodeclararam pretos/pardos no momento da inscrição

15 e 16/06/2021

Interposição de recursos contra o indeferimento do procedimento de heteroiden ﬁcação.

Das 8h às 12h;

Obs: A contar do recebimento do indeferimento da sua autodeclaração de preto e pardo o
candidato tem até às 16h, do 15/06/2021 para interpor recurso contra o resultado.

Das 14h às 16h

*Caso haja vaga para 2ª convocação de candidatos.

LEIA-SE:
1. DO CRONOGRAMA

DATAS

ATIVIDADES
Período de manifestação de interesse do candidato

01, 02 e 04/06/2021
Link de acesso: (h ps://forms.gle/2ZMDRzd8fwT1zjwq5)
07/06/2021

Divulgação da relação preliminar de inscritos classiﬁcados e excedentes

08/06/2021

Prazo para recurso contra a relação preliminar de inscritos e excedentes

09/06/2021

Publicação do resultado do recurso

09/06/2021

Divulgação da 1ª chamada de candidatos para matrícula

10/06, 11/06
e 14/06/2021
Das 8h às 12h

Matrícula de candidatos convocados em 1ª chamada

Das 14h às 16h.
10/06 e 14/06/2021
Das 8h às 12h

Procedimento de heteroiden ﬁcação para os candidatos classiﬁcados no sistema de cotas e que se
autodeclararam pretos/pardos no momento da matrícula.

Das 14h às 16h.
14 e 15/06/2021

Interposição de recursos contra o indeferimento do procedimento de heteroiden ﬁcação.

Das 8h às 12h;

Obs: A contar do recebimento do indeferimento da sua autodeclaração de preto e pardo o
candidato tem até às 16h, do 15/06/2021 para interpor recurso contra o resultado

Das 14h às 16h

15/06/2021

Resultado do Recurso contra o procedimento de heteroiden ﬁcação.

16/06/2021
Das 8h às 12h

Matrícula de candidatos com recurso deferido (1ª chamada).

Das 14h às 16h.
16/06/2021
Divulgação da 2ª chamada de candidatos para matrícula*
A par r das 18h
17/06 e 18/06/2021
Das 8h às 12h; e

Matrícula de candidatos convocados em 2ª chamada

Das 14h às 16h.
17 e 18/06/2021
Das 8h às 12h; e

Procedimento de heteroiden ﬁcação para os candidatos classiﬁcados no sistema de cotas e que se
autodeclararam pretos/pardos no momento da matrícula.

Das 14h às 16h.
17, 18 e 21/06/2021

Interposição de recursos contra o indeferimento do procedimento de heteroiden ﬁcação.

Das 8h às 12h; e

Obs: A contar do recebimento do indeferimento da sua autodeclaração de preto e pardo o
candidato tem até às 16h, do 21/06/2021 para interpor recurso contra o resultado.

Das 14h às 16h

