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Aviso Nº 05 – Divulgação da lista preliminar das inscrições homologadas 

Processo Seletivo para acesso aos Cursos Técnicos em 2022

      Informamos para os devidos fins, que na data de hoje (28/12/2021), de acordo com o cronograma

do Edital Nº 84 de 16/11/2021, retificado pelo Edital N° 93 em 21 de dezembro de 2021, divulgamos a

lista preliminar das inscrições homologadas.

         As listas estão organizadas por forma de curso (integrada, concomitante e subsequente) com os

nomes dos candidatos em ordem alfabética, ordenados por campus, contendo apenas o nome e

informações dos candidatos com a inscrição validada.

        Os candidatos devem seguir as seguintes orientações:

Aos que estão com seu nome na lista:

    Estes já se encontram com sua inscrição confirmada e não precisarão mais realizar nenhum

procedimento referente a inscrição.

Aos que NÃO estão com seu nome na lista

1. Estes podem entrar com recurso nos dias 29/12/21 e 30/12/21, acessando um dos

seguintes endereços eletrônicos: https://portal.ifma.edu.br/seletivo-unificado/  ou

https://www.funetec.com. Nesses endereços, deve-se entrar na área do candidato com seu

número de inscrição e a chave de acesso, no qual estará disponível o formulário eletrônico

para recursos.

2. Antes de entrar com recurso, recomendamos que o candidato se certifique que realizou o

pagamento ou que seu nome saiu na lista dos isentos.

3. Ao preencher o formulário de recurso o candidato deverá anexar o documento que

comprove que ele realizou o pagamento dentro do prazo estipulado no edital do seletivo, a

saber (de 30/11/21 a 23/12/21) ou que seu nome foi publicado na lista de isentos no dia

07/12/2021.

4. Não serão aceitos recursos enviados por e-mail ou por quaisquer outras formas que não

sejam as contidas neste aviso e nos nossos editais e nem fora dos prazos estabelecidos.

        O resultado da interposição de recursos sairá na área do candidato e nos nossos sites: nos

endereços: https://portal.ifma.edu.br/seletivo-unificado/  ou https://www.funetec.com, no dia

03/01/2022.

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

acessodiscente@funetec.com

São Luís, 28 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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