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 11/2021

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 5, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DO ENSINO BÁSICO,
TÉCNICO E TECNOLÓGICO

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, CAMPUS SANTA
INÊS, nomeado nos termos da Portaria Nº 5.428, de 18 de novembro de 2020, publicada no DOU em 19 de novembro de 2020,
no uso de suas atribuições legais, torna pública a Re ﬁcação do Edital nº 5 de 11 de fevereiro de 2021.

I. ONDE SE LÊ:
2.2.1. O candidato com deﬁciência deverá enviar, do dia 23 de fevereiro até o dia 04 de março de 2021, o laudo médico (original
ou cópia auten cada) a que se refere alínea “b” do subitem 2.2, bem como cópia do CPF e RG, à Comissão do Processo Sele vo
Simpliﬁcado, através do e-mail sele vo.santaines@ifma.edu.br.
2.3. O candidato com deﬁciência poderá requerer atendimento especial, no ato da inscrição (Anexo II), indicando as condições de
que necessita para a realização da prova. O requerimento deverá ser enviado à Comissão do Processo Sele vo Simpliﬁcado,
através do e-mail sele vo.santaines@ifma.edu.br, no período de 23 de fevereiro a 04 de março de 2021.
2.6. A relação dos candidatos que verem suas inscrições deferidas para concorrer na condição de deﬁciente será divulgada na
internet, no endereço eletrônico do IFMA (h ps://portal.ifma.edu.br/concursos-e-sele vos/) no dia 08 de março de 2021.
3.3 Para concorrer às vagas reservadas a pretos e pardos, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas
dessa opção, preenchendo a autodeclaração de que é negro ou pardo (Anexo VIII), conforme requesito cor ou raça u lizado pelo
Ins tuto Brasileiro de Geograﬁa e Esta s ca (IBGE), e enviar à Comissão do Processo Sele vo Simpliﬁcado, através do e-mail
sele vo.santaines@ifma.edu.br, em formato PDF, no período de 23 de fevereiro a 04 de março de 2021.
4.1. As inscrições para o Processo Seletuvo Simpliﬁcado serão efetuadas, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico
(h ps://portal.ifma.edu.br/concursos-e-sele vos/), no período de 23 de fevereiro até às 18h do dia 04 de março de 2021.
4.2. O candidato obterá no momento da inscrição a Guia de Recolhimento da União (GRU) e efetuará seu pagamento no Banco
do Brasil, em horário normal de expediente bancário até o dia 04 de março de 2021. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00
(oitenta reais).
4.11. O resultado preliminar das inscrições será divulgado no site oﬁcial do IFMA (h ps://portal.ifma.edu.br/concursos-esele vos/) no dia 08 de março de 2021.
6.3. A Prova Didá ca será realizada na cidade de Santa Inês – MA, na sede do IFMA – Campus Santa Inês, situado na Av. Mal.
Castelo Branco, s/n, Bairro Canaã, nos dias 18 e 19 de março de 2021, das 8h às18h, obedecendo rigorosamente ao cronograma
de Sorteio e Realização da Prova Didá ca, elaborado de acordo com a ordem de inscrição do candidato e respeitando as
recomendações do item 6.6 e seus subitens deste Edital.
6.4. O Cronograma de Sorteio e Realização da Prova Didá ca, parte integrante deste Edital, será divulgado no site oﬁcial do
IFMA (h ps://portal.ifma.edu.br/concursos-e-sele vos/), dia 15 de março de 2021.
6.5.4 A Prova Didá ca terá seu início no dia 18 de março de 2021, das 8h às18h, podendo esta data ser estendida dependendo
do número de candidatos inscritos, obedecendo rigorosamente ao cronograma, respeitando as recomendações do item 6.6 e seus
subitens deste Edital.

II. LEIA-SE:
2.2.1. O candidato com deﬁciência deverá enviar, do dia 23 de fevereiro até o dia 19 de março de 2021, o laudo médico (original
ou cópia auten cada) a que se refere alínea “b” do subitem 2.2, bem como cópia do CPF e RG, à Comissão do Processo Sele vo
Simpliﬁcado, através do e-mail sele vo.santaines@ifma.edu.br

2.3. O candidato com deﬁciência poderá requerer atendimento especial, no ato da inscrição (Anexo II), indicando as condições de
que necessita para a realização da prova. O requerimento deverá ser enviado à Comissão do Processo Sele vo Simpliﬁcado,
através do e-mail sele vo.santaines@ifma.edu.br, no período de 23 de fevereiro a 19 de março de 2021.
2.6. A relação dos candidatos que verem suas inscrições deferidas para concorrer na condição de deﬁciente será divulgada na
internet, no endereço eletrônico do IFMA (h ps://portal.ifma.edu.br/concursos-e-sele vos/) no dia 24 de março de 2021.
3.3 Para concorrer às vagas reservadas a pretos e pardos, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas
dessa opção, preenchendo a autodeclaração de que é negro ou pardo (Anexo VIII), conforme requisito cor ou raça u lizado pelo
Ins tuto Brasileiro de Geograﬁa e Esta s ca (IBGE), e enviar à Comissão do Processo Sele vo Simpliﬁcado, através do e-mail
sele vo.santaines@ifma.edu.br, em formato PDF, no período de 23 de fevereiro a 19 de março de 2021.
4.1. As inscrições para o Processo Sele vo Simpliﬁcado serão efetuadas, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico
(h ps://portal.ifma.edu.br/concursos-e-sele vos/), no período de 23 de fevereiro até às 18h do dia 19 de março de 2021.
4.2. O candidato obterá no momento da inscrição a Guia de Recolhimento da União (GRU) e efetuará seu pagamento no Banco
do Brasil, em horário normal de expediente bancário até o dia 19 de março de 2021. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00
(oitenta reais).
4.11. O resultado preliminar das inscrições será divulgado no site oﬁcial do IFMA (h ps://portal.ifma.edu.br/concursos-esele vos/) no dia 24 de março de 2021.
6.3. A Prova Didá ca será realizada na cidade de Santa Inês – MA, na sede do IFMA – Campus Santa Inês, situado na Av. Mal.
Castelo Branco, s/n, Bairro Canaã, nos dias 08 e 09 de abril de 2021, das 8h às18h, obedecendo rigorosamente ao cronograma
de Sorteio e Realização da Prova Didá ca, elaborado de acordo com a ordem de inscrição do candidato e respeitando as
recomendações do item 6.6 e seus subitens deste Edital.
6.4. O Cronograma de Sorteio e Realização da Prova Didá ca, parte integrante deste Edital, será divulgado no site oﬁcial do
IFMA (h ps://portal.ifma.edu.br/concursos-e-sele vos/), dia 01 de abril de 2021.
6.5.4 A Prova Didá ca terá seu início no dia 08 de abril de 2021, das 8h às18h, podendo esta data ser estendida dependendo do
número de candidatos inscritos, obedecendo rigorosamente ao cronograma, respeitando as recomendações do item 6.6 e seus
subitens deste Edital.

III. ONDE SE LÊ:
ANEXO VII – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
DATA OU PERÍODO
18/02/2021
19 e 20/02/2021
22/02/2021
23/02/2021 até às 18h do dia
04/03/2021

EVENTO
Publicação do Edital no site do IFMA e no D.O.U.
Recurso contra os disposi vos do Edital
Resultado dos recursos
Período de inscrições

23/02 a 04/03/2021

Prazo para envio (e-mail) do laudo médico que comprove que o
candidato é pessoa com deﬁciência

23/02 a 04/03/2021

Prazo para encaminhamento do requerimento de atendimento especial
para a realização da prova didá ca

08/03/2021
09 e 10/03/2021

Divulgação da Relação Preliminar das Inscrições Deferidas
Prazo para Recurso de Inscrições

11/03/2021

Divulgação das inscrições Deferidas após recurso

11/03/2021

Divulgação dos nomes dos membros da Banca Examinadora

12 e 13/03/2021

Prazo para Recurso contra composição da Banca Examinadora

15/03/2021

Divulgação do resultado dos recursos contra os componentes da Banca
Examinadora, e divulgação ﬁnal dos membros da Banca, se houver
recurso

15/03/2021

Divulgação do Cronograma da realização da Prova Didá ca

16 e 17/03/2021

Realização do sorteio da Prova Didá ca

18 e 19/03/2021

Realização da Prova Didá ca e Entrega de Títulos

22/03/2021

Convocação de Candidatos para procedimento de heteroiden ﬁcação e
Divulgação da Banca de Heteroiden ﬁcação

23 e 24/03/2021

Prazo para recurso contra composição da Banca de Heteroiden ﬁcação

25/03/2021

Resultado dos recursos
Heteroiden ﬁcação

contra

composição

26/03/2021

Realização do Procedimento de Heteroiden ﬁcação.

29/03/2021

Resultado preliminar da Heteroiden ﬁcação

da

Banca

de

30 e 31/03/2021

Prazo para recurso contra o resultado preliminar da Heteroiden ﬁcação

01/04/2021

Divulgação do resultado dos recursos e do resultado ﬁnal da
Heteroiden ﬁcação

05/04/2021

Divulgação do Resultado Preliminar do Processo Sele vo

06 e 07/04/2021

Prazo para recurso ante o Resultado Preliminar do Processo Sele vo

08/04/2021

Divulgação do Resultado do recurso e do Resultado Final do Processo
Sele vo

09/04/2021

Homologação do Resultado Final no DOU

IV. LEIA-SE:
ANEXO VII – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
DATA OU PERÍODO
18/02/2021
19 e 20/02/2021
22/02/2021
23/02/2021 até às 18h do dia
19/03/2021

EVENTO
Publicação do Edital no site do IFMA e no D.O.U.
Recurso contra os disposi vos do Edital
Resultado dos recursos
Período de inscrições

23/02 a 19/03/2021

Prazo para envio (e-mail) do laudo médico que comprove que o
candidato é pessoa com deﬁciência

23/02 a 19/03/2021

Prazo para encaminhamento do requerimento de atendimento especial
para a realização da prova didá ca

24/03/2021
25 e 26/03/2021

Divulgação da Relação Preliminar das Inscrições Deferidas
Prazo para Recurso de Inscrições

29/03/2021

Divulgação das inscrições Deferidas após recurso

29/03/2021

Divulgação dos nomes dos membros da Banca Examinadora

30 e 31/03/2021

Prazo para Recurso contra composição da Banca Examinadora

01/04/2021

Divulgação do resultado dos recursos contra os componentes da Banca
Examinadora, e divulgação ﬁnal dos membros da Banca, se houver
recurso

01/04/2021

Divulgação do Cronograma da realização da Prova Didá ca

