GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – IEMA
DIRETORIA DE ENSINO
RETIFICAÇÃO Nº 04 - EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº

20/2018

O INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – IEMA, torna público, para conhecimento dos interessados a retificação dos itens
1 que trata sobre o cronograma e 5.1 alínea f, referente as inscrições para egressos de escolas
públicas, do Edital IEMA Nº 20/2018 que trata do Processo Seletivo Público para o preenchimento
de 1.260 (um mil duzentos e sessenta) vagas destinadas aos Cursos Técnicos de Ensino Médio em
Tempo Integral e Integrado à Educação Profissional.

ONDE SE LÊ:

1. CRONOGRAMA

DATA
31/10/2018 às 18h até
03/12/2018 às 23:59
11/12/2018
12 e 13/12/2018
21/12/2018
07 a 11/01/2019
15/01/2019
16 a 18/01/2019
22/01/2019
23 a 25/01/2019

ATIVIDADE
Período de inscrição
Divulgação do resultado parcial dos candidatos classificados
Período de interposição de recursos, conforme subitem 8.4.2. deste
Edital
Divulgação do resultado final dos candidatos classificados
Matrícula dos candidatos classificados, com apresentação dos
documentos obrigatórios conforme os subitens 8.3.1.; 8.3.2. e 8.3.3.
deste Edital.
Divulgação da primeira convocação de candidatos excedentes para
matrícula (caso haja).
Matrícula da primeira convocação de candidatos excedentes (caso
haja) com apresentação dos documentos obrigatórios conforme os
subitens 8.3.1; 8.3.2 e 8.3.3 deste Edital.
Divulgação da segunda convocação de candidatos excedentes para
matrícula (caso haja).
Matrícula da segunda convocação de candidatos excedentes (caso
haja) com apresentação dos documentos obrigatórios conforme os
subitens 8.3.1.; 8.3.2. e 8.3.3. deste Edital.

5. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO

5.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico
www.iema.ma.gov.br, no período de 31 de outubro de 2018 ao dia 29 de novembro de 2018, mediante
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preenchimento de formulário eletrônico de inscrição, conforme cronograma do processo seletivo no
item 1, com as informações solicitadas, constarão obrigatoriamente:
a) A Unidade Plena e o curso a que deseja concorrer, de acordo com o quadro demonstrativo
de oferta de cursos no ANEXO II - QUADRO DE VAGAS OFERTADAS PELAS UNIDADES
PLENAS DO IEMA;
b) Tipo de vaga que deseja concorrer (egressos de escolas públicas, ampla concorrência ou
pessoas com deficiências);
c) Dados pessoais do candidato (nome completo, CPF, RG, nome social, data de nascimento,
sexo, nome da mãe, nome do pai, bolsa família, NIS e nacionalidade);
d) Dados de contato (telefones e e-mail);
e) Endereço completo, indicando a localização da residência; (endereço, número, bairro, CEP,
estado e cidade);
f) Informações acadêmicas (nome e código INEP da instituição de ensino onde concluiu ou
concluirá o ensino fundamental, média de Matemática e Língua Portuguesa do 8º ano do ensino
fundamental e anexo do histórico escolar, para os candidatos que concorrem às vagas destinadas
a EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS, de acordo com o item 4.2.2, conforme o formato aceito
pela plataforma, contendo obrigatoriamente os Registros Legais da Instituição de Ensino, (Código
INEP e Registros Normativos do CEE),identificação do estudante, endereço, cidade, unidade da
federação, assinatura e carimbo do Representante Legal da Instituição e média final de Matemática e
Língua Portuguesa do 8º ano do ensino fundamental); Para os candidatos que concorrem às vagas
destinadas a ampla concorrência será permitido anexar apenas o Boletim do 8° ano do Ensino
Fundamental contendo as médias de Língua Portuguesa e Matemática.
g) Os alunos oriundos de Escolas que utilizam conceitos em vez de nota deverão anexar no
sistema eletrônico declaração (ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE
EQUIVALÊNCIA ENTRE CONCEITOS E NOTAS) contendo proposta de equivalência entre
conceitos e notas da rede de ensino em que está inserido, devidamente assinado e carimbado pelo
gestor/diretor escolar.

LEIA-SE:

1. CRONOGRAMA
DATA
31/10/2018 às 18h até
09/12/2018 às 23:59
17/12/2018
18 e 19/12/2018
26/12/2018

ATIVIDADE
Período de inscrição
Divulgação do resultado parcial dos candidatos classificados
Período de interposição de recursos, conforme subitem 8.4.2. deste
Edital
Divulgação do resultado final dos candidatos classificados
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Matrícula dos candidatos classificados, com apresentação dos
documentos obrigatórios conforme os subitens 8.3.1.; 8.3.2. e 8.3.3.
deste Edital.
Divulgação da primeira convocação de candidatos excedentes para
matrícula (caso haja).
Matrícula da primeira convocação de candidatos excedentes (caso
haja) com apresentação dos documentos obrigatórios conforme os
subitens 8.3.1; 8.3.2 e 8.3.3 deste Edital.
Divulgação da segunda convocação de candidatos excedentes para
matrícula (caso haja).
Matrícula da segunda convocação de candidatos excedentes (caso
haja) com apresentação dos documentos obrigatórios conforme os
subitens 8.3.1.; 8.3.2. e 8.3.3. deste Edital.

5. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO
5.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico
www.iema.ma.gov.br, no período de 31 de outubro de 2018 ao dia 29 de novembro de 2018, mediante
preenchimento de formulário eletrônico de inscrição, conforme cronograma do processo seletivo no
item 1, com as informações solicitadas, constarão obrigatoriamente:
a) A Unidade Plena e o curso a que deseja concorrer, de acordo com o quadro demonstrativo
de oferta de cursos no ANEXO II - QUADRO DE VAGAS OFERTADAS PELAS UNIDADES
PLENAS DO IEMA;
b) Tipo de vaga que deseja concorrer (egressos de escolas públicas, ampla concorrência ou
pessoas com deficiências);
c) Dados pessoais do candidato (nome completo, CPF, RG, nome social, data de nascimento,
sexo, nome da mãe, nome do pai, bolsa família, NIS e nacionalidade);
d) Dados de contato (telefones e e-mail);
e) Endereço completo, indicando a localização da residência; (endereço, número, bairro, CEP,
estado e cidade);
f) Informações acadêmicas (nome e código INEP da instituição de ensino onde concluiu ou
concluirá o ensino fundamental, média de Matemática e Língua Portuguesa do 8º ano do ensino
fundamental e anexo do histórico escolar ou boletim do 8º ano do ensino fundamental contendo as
médias de Língua Portuguesa e Matemática devidamente identificado, assinado e carimbado pelo
gestor/diretor escolar, conforme o formato aceito pela plataforma).
g) Os alunos oriundos de Escolas que utilizam conceitos em vez de nota deverão anexar no
sistema eletrônico declaração (ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE
EQUIVALÊNCIA ENTRE CONCEITOS E NOTAS) contendo proposta de equivalência entre
conceitos e notas da rede de ensino em que está inserido, devidamente assinado e carimbado pelo
gestor/diretor escolar.
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São Luís (MA), 03 de dezembro de 2018.

JHONATAN UELSON PEREIRA SOUSA DE ALMADA

Reitor do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

