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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
REITORIA

Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudan s - PRENAE

Aviso nº 06 – Divulgação do gabarito oficial das provas

Processo Seletivo para acesso aos Cursos Técnicos em 2023

O Instituto Federal do Maranhão, tendo em vista o Edital nº 89/2022, de 24/08/2022, e
retificações posteriores, avisa que o gabarito oficial das provas do Processo Seletivo para
acesso aos Cursos Técnicos em 2023 está disponível a partir de hoje, 27/11/2022, no site do
Seletivo Técnico 2023 (estudenoifma.ifma.edu.br).

O candidato poderá interpor recurso, devidamente fundamentado, contra o gabarito
ou contra questões da prova nos dias 28 e 29/11/2022, seguindo as seguintes orientações:

1. Os recursos contra o gabarito oficial ou questões da prova deverão ser submetidos
exclusivamente através de formulário eletrônico disponível na área do candidato no site do
Seletivo Técnico 2023 (estudenoifma.ifma.edu.br).
2. Não serão analisados recursos enviados fora do prazo.
3. Não serão analisados recursos enviados por e-mail ou qualquer outra forma que não
seja a disposta no item 1. 

O resultado dos recursos contra o gabarito e questões da prova será divulgado no dia
05/12/2022.

São Luís, 27 de novembro de 2022.

(assinado eletronicamente)
Maron Stanley Silva Oliveira Gomes

Pró-Reitor de Ensino e Assuntos Estudantis
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