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A s s u n t o : Orientações acerca dos procedimentos de matrícula e heteroidentificação do
Processo Seletivo Público Unificado do Ifma de acesso aos Cursos da Educação Profissional Técnica
de Nível Médio, nas formas integrada, concomitante e subsequente ao Ensino Médio

APRESENTAÇÃO
Esta Nota Técnica contém orientações acerca dos procedimentos de matrícula e
heteroidentificação do Processo Seletivo Público Unificado do Ifma de acesso aos Cursos da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, nas formas integrada, concomitante e subsequente ao
Ensino Médio, no que diz respeito: orientações iniciais, organização da equipe de acompanhamento
das matrículas presenciais e dos procedimentos de heteroidentificação, procedimentos de validação
das matrículas online, organização dos espaços para matrícula presencial, procedimentos de
matrícula presencial, organização dos espaços e materiais para processo de heteroidentificação,
procedimentos de heteroidentificação, procedimentos para os recursos contra indeferimento de
matrícula e contra procedimento de heteroidentificação, chamada de excedentes, orientações finais e
cronograma.
1. ORIENTAÇÕES INICIAIS

1.1 O processo de Heteroidentificação deve ser entendido como um ato inclusivo na medida em
que se propõe a garantir que as vagas destinadas aos autodeclarados pretos (as) e pardos (as)
sejam realmente ocupadas por estes estudantes. Nesse sentido, recomenda-se no trato com os
candidatos, primar por atitude de respeito à dignidade da pessoa evitando quaisquer situações
em contrário. É fundamental que as Comissões atuem com muita sensibilidade, imparcialidade,
prudência e bom senso;
1.2 Todos os membros da Comissão de Acesso Discente, de Heteroidentificação e Recursal
(titulares e suplentes), no exercício da atividade, deverão assinar Termo de Confidencialidade e
Compromisso, enviado via ofício pela Prenae;
1.3 As Comissões de Heteroidentificação e Recursal devem, obrigatoriamente, atuarem com três
membros, daí a possibilidade da substituição de membros titulares por membros suplentes
sempre que necessário, sendo vetada a possibilidade de atuação de mais de 3 membros ao
mesmo tempo em qualquer uma das 2 comissões;
1.3.1 Os membros (titulares ou suplentes) da Comissão de Heteroidentificação e
Recursal,
deverão assinar lista de frequência (anexo I desta Nota Técnica), nos dias de seu efetivo trabalho
no processo de heteroidentificação. Esta frequência fará parte do processo de pagamento.

1 . 4 O DDE do campus ou servidor por ele designado, em articulação com o Presidente da
Comissão de Acesso Discente do Campus, deverá organizar momento formativo com toda a
Equipe do campus que trabalhará no processo de matrícula online e/ou presencial e no processo
de heteroidentificação, para fornecer todas as orientações necessárias a realização correta dos

procedimentos;
1.5 O horário de funcionamento dos Campi para atendimento dos candidatos que farão os
procedimentos de heteroidentificação e matrículas presencias será das 8h às 12h e das 14h às
17h, dentro dos dias estipulados no cronograma dos Editais deste Certame;
1.6 O campus deverá definir e colocar em lugar visível na entrada do campus o número máximo
de pessoas que poderão estar ao mesmo tempo em suas dependências salvaguardando a
distância mínima de 1,5m entre si. E no decorrer de todos as atividades deverá adotar medidas
que garantam o respeito a esse distanciamento físico com o objetivo de não causar
aglomerações em suas dependências;
1.7 Todos os demais dispositivos dos protocolos de biosseguranças de combate a Pandemia da
Covid-19 deverão ser seguidos rigorosamente, observando o disposto na Portaria IFMA nº 2.934,
de 10 de julho de 2020 e nas demais normativas Federais, Estaduais e Municipais que tratem do
assunto.

2. ORGANIZAÇÃO

DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DAS MATRÍCULAS
PRESENCIAIS E DOS PROCEDIMENTOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO

2.1 As comissões de Acesso Discente dos Campi deverão organizar entre si escala de servidores,

membros destas Comissões, que ficarão responsáveis pelo acompanhamento presencial das
matrículas e do processo de heteroidentificação, em conformidade com os prazos e
procedimentos estabelecidos nos Editais e Manuais deste certame;
2.2 Caberá aos servidores responsáveis, de acordo com a escala feita no Campus, acompanhar
e orientar a realização correta de todos os procedimentos acerca da matrícula e do processo de
heteroidentificação, esclarecendo as dúvidas dos candidatos e servidores envolvidos no
processo e quando necessário mantendo contato com a Prenae para esclarecimentos de demais
dúvidas;
2.3 Aos servidores responsáveis, caberá também, o assessoramento à Comissão de
Heteroidentificação e Comissão Recursal, no que couber, conforme especificado nos
procedimentos desta Nota Técnica.
3. DAS MATRÍCULAS
3.1 Procedimentos de Validação das Matrículas online
3.1.1 Cada Campus indicará, via ofício, os nomes dos servidores que farão parte da Equipe de

Validação da documentação dos candidatos que optarem pela matrícula online, sendo obrigatório
que o chefe do DRCA ou setor equivalente participe desta equipe;
3.1.2 A matrícula do candidato somente será considerada concluída, após o deferimento da
Comissão de Validação dos Campi, que o fará somente se toda a documentação e os
procedimentos estiverem completos e corretos.
3.1.3 Decorridos os 2 (dias) úteis de prazo para recurso após o fim do período reservado para
matrícula, o IFMA não receberá mais documentos enviados por candidatos;
3.1.4 O candidato terá sempre 2 dias úteis para resolver as possíveis pendências e enviar
novamente a documentação correta;
3.1.5 A Equipe de Validação terá sempre 2 (dois) dias úteis para informar ao candidato sobre a
validação ou não de sua documentação, a contar da data da submissão no sistema;

3.1.6 Ao optar pela matrícula online, o candidato deverá ter em mãos toda a documentação
necessária para incluir no sistema, inclusive o parecer favorável da Comissão de
Heteroidentificação, caso tenha sido classificado dentro da vaga de pretos e pardos, conforme
disposto no subitem 3.8 do edital complementar de matrícula e heteroidentificação;
3.1.7 A validação dos documentos dos candidatos será feita via Suap, seguindo os
procedimentos indicados pela equipe da DIGTI em treinamento próprio para este fim;
3.1.8 O Cadastro no Suap da Equipe de que trata o subitem anterior será de responsabilidade da
DIGTI;
3.2 Organização dos Espaços para Matrícula Presencial
3.2.1 Os campi deverão seguir rigorosamente os protocolos de biosseguranças de combate a
Covid-19 com distanciamento físico, uso de máscara e demais orientações contidas nos
subitens 1.5, 1.6 e 1.7 desta nota;
3.2.2 Cada Campus deverá organizar um espaço contendo todos os materiais necessário à
realização das matrículas, a saber: computadores, impressoras, cópias dos editais do Certame e
de seus anexos (para uso quando necessário), cadeiras, acesso fácil a água e banheiros;
3.3 Procedimentos de Matrícula Presencial
3.3.1 As matrículas presenciais serão realizadas nos setores competentes dos Campi, seguindo
os dispostos nos Editais e Manuais deste certame;
3.3.2 Segue em anexo a esta Nota (anexo II) uma planilha em excel programada com as
fórmulas de cálculo da renda per capita dos candidatos em conformidade com as regras dos
Editais deste certame;
3.3.3 O candidato aprovado dentro da cota de pretos e pardos deverá ser encaminhado ao
processo de heteroidentificação, assim que chegar no campus. Este candidato somente poderá
ser encaminhado ao setor de matrícula se tiver sido aprovado na heteroidentificação;
3.3.4 A efetivação das matrículas presenciais nos Campi somente deverá ser aceita se o
candidato seguir todas as regras e apresentar toda a documentação de que tratam os Editais
deste certame.
4. DA HETEROIDENTIFICAÇÃO
4.1 Organização dos Espaços e Materiais para Processo de Heteroidentificação
4.1.1 O DDE ou servidor por ele designado, juntamente com o Presidente da Comissão de Acesso

Discente do Campus, em articulação com os demais membros desta Comissão e das Comissões
de Heteroidentificação e Recursal deverão providenciar todos os espaços e materiais
necessários para a realização do processo de Heteroidentificação, conforme descrito abaixo:
a . Os protocolos de biosseguranças devem ser executas em conformidade ao exposto nos

subitens 1.5, 1.6 e 1.7 desta nota;
b. A sala onde ocorrerá o processo de Heteroidentificação deverá ser reservada num espaço de

acesso restrito;
c . Será obrigatório que tenha disponível para esta Comissão: uma máquina fotográfica ou um
smartfone com resolução e memória adequadas para captura de imagem (fotos e vídeos) dos
candidatos. O referido equipamento deverá estar com as configurações de “embelezamento”
desativada e/ou qualquer outra configuração que interfira na qualidade da imagem. Entende-se

aqui que a imagem captada deverá ser a mais fiel possível a realidade;
d . A sala deverá possuir cadeiras e mesas para todos os membros da Comissão de
Heteroidentificação, computador e impressora para o Presidente desta Comissão, papel para
impressão, caneta, bloco de anotações e cópias dos editais do Certame e de seus anexos (para
uso quando necessário);
e.Sala apropriada e reservada para este fim, que possua iluminação adequada que não
influencie na qualidade visual de fotos e filmagens nela realizada. Entende-se aqui que a luz da
sala NÃO poderá nem clarear e nem escurecer as imagens que forem feitas dos candidatos.
4.2 Procedimentos de Heteroidentificação

4.2.1 Todo o processo de heteroidentificação ocorrerá de forma presencial, sendo que os
trabalhos da Comissão Recursal poderão ser remotos;
4.2.2 Os procedimentos de Heteroidentificação seguirão rigorosamente o disposto na Resolução
Consup/IFMA Nº14/2019 e nos Editais próprios deste certame, os quais estão de acordo com as
legislações vigentes no nosso país;
4.2.3 A Resolução e os Editais citados no subitem anterior devem ser de completo conhecimento
dos membros titulares e suplentes das Comissões de Heteroidentificação e Recursal;
4.2.4 O candidato aprovado, dentro das vagas de preto e pardos, ao chegar no campus deverá
se identificar no local reservado, no qual se confirmará seu documento de identidade e seu
documento de autodeclaração.
4.2.5 Caso o candidato não possua documento de autodeclaração, deverá ser concedido a ele o
modelo (anexo II do Edital complementar de matrícula) para preenchimento e assinatura do
próprio candidato, mesmo sendo menor de idade.
4.2.6 Deve ser fornecido ainda ao candidato um documento, o qual deverá assinar concedendo a
permissão para ser filmado e/ou fotografado durante o procedimento de heteroidentificação
(modelos: anexo III – menor de idade e anexo IV – maior de idade), ambos são anexos desta
Nota Técnica. Caso o candidato seja menor de idade, este documento deverá ser assinado pelo
seu responsável legal.
4.2.7 Após a realização dos procedimentos descritos acima, o candidato seguirá os próximos
passos:
a . o candidato será encaminhado a sala de heteroidentificação, na qual assinará a lista de
frequência (anexo V desta Nota Técnica). O candidato, mesmo menor de idade, deve se
apresentar sem acompanhantes à Comissão Heteroidentificação;
b. o candidato deve apresentar à Comissão de Heteroidentificação a documentação necessária
(documento de identificação oficial com foto, autodeclação preenchida e assinada e termo de
autorização de imagem);
c. durante o momento de aferição, a comissão deverá apenas observar o candidato,
considerando nesse momento somente seus fenótipos;
d. na observação do candidato, atentar para a necessidade do distanciamento físico de combate
a Covid-19, sendo que o candidato deverá retirar sua máscara no momento em que a Comissão
de Heteroidentificação precisar observar seu rosto;
e. após a aferição, o candidato deverá sair da sala e aguardar o parecer em outra sala, sendo,
portanto, proibido que a Comissão de Heteroidentificação delibere na frente do candidato;

f. após conclusão do parecer, que será emitido em duas vias (uma para o candidato e outra para
própria Comissão), o presidente da Comissão de Heteroidentificação entregará a via do
candidato ao responsável do Campus que procederá a entrega ao referido candidato;
g. após o recebimento do parecer:
I - se favorável, o candidato estará autorizado a realizar sua matrícula online ou presencial,
conforme sua decisão;
II - se NÃO favorável, não poderá efetivar a matrícula, tendo assim o direito a recorrer em
até 2 dias úteis;
4.2.8 Ao final de cada dia de trabalho da Comissão de Heteroidentificação, as imagens e
filmagens capturadas dos candidatos devem ser descarregadas em computador institucional do
Campus para arquivo, preferencial em Drive criado exclusivamente para este fim, com acesso
restrito aos servidores envolvidos no processo.
4.2.9 A Comissão de Heteroidentificação deverá organizar a documentação de cada candidato
contendo (cópia do seu documento de identidade, autodeclaração assinada, documento de
autorização da captura de imagem, os arquivos com as imagens identificadas e o parecer
favorável ou não) e entregar ao Responsável do Campus (Membro da Comissão de Acesso
Discente).
5. DOS RECURSOS
5 . 1 Procedimentos

para recursos contra
procedimentos de heteroidentificação

indeferimento

de

matrícula

e

contra

5.1.1 Caso a matrícula do candidato seja indeferida pelo campus por quaisquer irregularidades

detectadas, o candidato poderá recorrer em conformidade ao disposto nos Editais deste certame;
5.1.2 Na interposição dos recursos, deve se observar os seguintes dispositivos:

a . Todos os recursos interpostos acerca do processo de heteroidentificação deverão ser
encaminhados à Comissão Recursal do Campus, sendo aos demais para a Prenae;
b. o prazo máximo para interposição de quaisquer recursos será de 2 dias úteis, a contar da data

de indeferimento da matrícula e/ou da heteroidentificação;
c. para a Comissão Recursal do Campus, os recursos serão interpostos presencialmente no

próprio protocolo do campus com formulário próprio contido no Edital Complementar de Matrícula
e heteroidentificação e demais documentos que julgar necessário;
d. para os recursos à Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis, estes deverão ser
encaminhados para o e-mail: acessodiscente@ifma.edu.br;
5.1.3 Na interposição dos recursos para à Comissão Recursal, deve se observar os seguintes
dispositivos:
a. a Comissão de Acesso Discente deverá encaminhar o processo de Recurso à Comissão

Recursal contendo o formulário específico preenchido (anexo III do edital complementar de
matrícula) e toda a documentação descrita no subitem 4.2.10 deste manual;
b . a Comissão Recursal deliberará sobre o recurso em reunião online ou presencial com os 3
membros, analisando o material disposto no subitem anterior;
c . após análise, a Comissão Recursal emitirá parecer final em 24h, que será devolvido à
Comissão de Acesso Discente dos Campi com toda a documentação recebida;
d . o parecer final da Comissão Recursal deverá ser encaminhado à Prenae, conforme

cronograma;
e. a Comissão Recursal não poderá manter diálogo com a Comissão de Heteroidentificação sobre
a situação de nenhum candidato;
f. Na análise do conteúdo do recurso elaborado pelo candidato, a Comissão Recursal deve se

ater às questões referentes ao procedimento da heteroidentificação previsto na Resolução nº
14/2019 e ao mérito de julgamento da Comissão de Heteroidentificação quanto à validação da
autodeclaração do candidato. Conteúdos alheios a essas questões não serão julgados (alegação
de que houve equívoco no ato da inscrição ou que a mesma foi feita por terceiros e outros).
Nesses casos, a Comissão deve registrar que não tem competência para julgar tais alegações e,
portanto, indeferir o Recurso.
5.1.4 Contra a decisão da Comissão Recursal não caberá mais recurso do candidato.

6. CHAMADA DE EXCEDENTES
6.1 os candidatos constam na Lista Geral de Excedentes na ordem decrescente de sua
classificação no Sorteio, sendo explicitado se o candidato concorreu por Ampla Concorrência ou
Sistema de cotas;
6.2 Os cursos que não estiverem na relação, não houve candidatos excedentes;
6.3 Para o preenchimento de vagas remanescentes na Ampla Concorrência, a convocação de

excedentes para matrícula obedecerá ao critério de classificação geral do sorteio, independente
da opção de cota do candidato;
6.4 No caso de não preenchimento das vagas reservadas aos autodeclarados pretos, pardos e
indígenas e às Pessoas com Deficiência, aquelas remanescentes serão preenchidas pelos
candidatos excedentes cotistas relacionados na lista geral de excedentes, segundo a ordem de
classificação, dentro de suas respectivas opções de cotas;
6 . 5 Caso haja vaga ociosa na cota e não existam candidatos na lista de excedentes para
preenchê-la, a ordem de prioridade para preenchimento deverá ser seguida conforme quadro que
consta do anexo VI desta Nota Técnica.
7. ORIENTAÇÕES FINAIS
7.1 As dúvidas e/ou situações omissas devem ser encaminhadas à Prenae pelo e-mail
acesso.discente@ifma.edu.br;
7.2 No caso do indeferimento de matrícula por parte do Campus, este deverá emitir o documento

de indeferimento (anexo VII desta Nota Técnica) com assinatura do Responsável do Registro
escolar e do candidato ou seu responsável legal (caso menor de idade);
7.2.1 Este documento deverá ser emitido em 2 vias (uma para o campus e outra para o
candidato).
7.3Ao final dos trabalhos, a Comissão deverá elaborar e encaminhar à Prenae um Relatório das
Atividades do processo de heteroidentificação, conforme modelo no Anexo VIII desta nota
técnica.

8. CRONOGRAMA

DATA

ATIVIDADE

22 a 26/02/2021

Organização dos espaços e procedimentos para
matrícula e heteroidentificação.

01 a 12/03/2021

Matrícula dos Candidatos classificados em primeira
chamada
Procedimento de heteroidentificação para os
candidatos classificados no sistema de cotas e que
se autodeclararam pretos/pardos no momento da
inscrição.
Interposição de recursos contra o indeferimento do
procedimento de heteroidentificação.
OBS: Dentro desse prazo, a candidato tem até 2 dias
uteis para interpor recurso contra o resultato, a contar
do recebimente do indeferimento da sua
autodeclaração de preto e pardo.
Envio dos resultados dos recursos da Comissão
Recursal e da lista da 1ª Convocação de candidatos
excedentes para PRENAE

01 a 12/03/2021

(01
16/03/2021)

a

Até às 12h do
dia 18/03/2021
18/03/2021

Divulgação dos recursos – Comissão Recursal

19/03/2021

1ª Convocação de candidatos excedentes para
matrícula e candidatos que tiveram parecer favorável
da comissão recursal na interposição de recursos
contra parecer da heteoidentificação ocorrido na
primeira chamada de matrículas, se houver
Procedimento
de
heteroidentificação
da
1ª
convocação de candidatos excedentes, se houver.
Matrícula da 1ª convocação de candidatos
excedentes e de candidatos que tiveram parecer
favorável da comissão recursal na interposição de
recursos contra parecer da heteoidentificação
ocorrido na primeira chamada de matrículas, se
houver.
Interposição de recursos contra o indeferimento do
procedimento de heteroidentificação ocorridos no
período da matrícula de candidadatos da 1ª
concovação de excedentes.
OBS: Dentro desse prazo, a candidato tem até 2 dias
uteis para interpor recurso contra o resultato, a contar
do recebimente do indeferimento da sua
autodeclaração de preto e pardo.
Envio dos resultados dos recursos da Comissão
Recursal e da lista da 1ª Convocação de candidatos
excedentes para PRENAE

22 a 26/03/2021
22 a 26/03/2021

22 a 30/03/2021

Até às 12h do
dia 01/04/2021
01/04/2021

Divulgação dos recursos – Comissão Recursal

05/04/2021

2° Convocação de candidatos excedentes para
matrícula e candidatos que tiveram parecer favorável
da comissão recursal na interposição de recursos
contra parecer da heteoidentificação ocorrido na 1ª
convocação de candidatos excedentes para
matrículas, se houver
Procedimento
de
heteroidentificação
da
2ª
convocação dos candidatos excedentes, se houver.

06 a 09/04/2021

06 a 09/04/2021

06 a 13/04/2021

Até às 12h do
dia 15/04/2021
15/04/2021

Matrícula da 2ª convocação dos candidatos
excedentes e de candidatos que tiveram parecer
favorável da comissão recursal na interposição de
recursos contra parecer da heteoidentificação
ocorrido na 1ª convocação de candidatos excedentes
para matrículas, se houver.
Interposição de recursos contra o indeferimento do
procedimento de heteroidentificação ocorridos no
período da matrícula de candidadatos da 2ª
concovação de excedentes.
OBS: Dentro desse prazo, a candidato tem até 2 dias
uteis para interpor recurso contra o resultato, a contar
do recebimente do indeferimento da sua
autodeclaração de preto e pardo.
Envio dos resultados dos recursos da Comissão
Recursal para Prenae
Divulgação dos recursos – Comissão Recursal

16/04/2021

Convocação de candidatos que tiveram parecer
favorável da comissão recursal na interposição de
recursos contra parecer da heteoidentificação
ocorrido na 2ª convocação de candidatos excedentes
para matrículas, se houver
19 e 20/04/2021 Matrícula de candidatos que tiveram parecer
favorável da comissão recursal na interposição de
recursos contra parecer da heteoidentificação
ocorrido na 2ª convocação de candidatos excedentes
para matrículas, se houver
03/05/2021
Envio do Relatório final das Comissões de
Heteroidentificação para Prenae.
Após o término da matrícula das chamadas estipuladas neste Edital, se
houver vagas, os Campi poderão realizar outra chamada, até no
máximo, a segunda semana de início do período letivo 2021.
É de responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todas
as chamadas no site https://portal.ifma.edu.br/;

São Luís, 21 de fevereiro de 2021
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Anexo I – Nota Técnica de Matrícula e heteroidentificação
Frequencia para Pagamento de Servidores membros da Comissão de
Heteroidentificação e Comissão Recursal do Processo Seletivo aos Cursos da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio do ano de 2021.
CAMPUS:

NOME:
DIA

MÊS:

SIAPE:

CH TOTAL TRABALHADA NO MÊS

CARGO:
ENTRADA
RUBRICA
HORA

SAÍDA
HORA

RUBRICA

ENTRADA
HORA

OBSERVAÇÃO:
RUBRICA

SAÍDA
HORA

RUBRICA

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

________________/____/____/2021

________________________________________
ASSINATURA DO SERVIDOR

________________________________________
ASSINATURA DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACESSO DISCENTE LOCAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO – PROEN

ANEXO II DA NOTA TÉCNICA SOBRE MATRÍCULAS E HETEROIDENTIFICAÇÃO - PLANIL

(PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELO SERVIDOR RESPONSÁVEL
NOME

CPF

GRAU DE
PARENTESCO (pai,
mãe, outrosespecificar)

POSSUI RENDA?
SIM
NÃO

TOTAL DA RENDA
*CÁLCULO
SOMATÓRIO DAS RENDAS MÉDIAS MENSAIS
(RM)

NÚMERO DE MEMBROS
DA FAMÍLIA (N)

RENDA PER
CAPITA BRUTA
(RM / N)

SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE EM
JANEIRO/2019

0,00

0

R$ 0,00

R$ 1.045,00

DA EDUCAÇÃO
CIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IFMA
ENSINO – PROEN

NTIFICAÇÃO - PLANILHA PARA CÁLCULO DE RENDA PER CAPITA

ERVIDOR RESPONSÁVEL PELA MATRÍCULA)
RENDA BRUTA DOS ÚLTIMOS 3 MESES (R$)
MÊS 1
MÊS 2
MÊS 3

ÍNIMO VIGENTE EM
NEIRO/2019

$ 1.045,00

RENDA PER CAPITA EM
SALÁRIOS MÍNIMOS

0,000

SOMA DOS
RENDIMENTOS
BRUTOS

MÉDIA MENSAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESULTADO:
ATENDE AO CRITÉRIO DE RENDA PER CAPITA
FAMILIAR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis

NOTA TÉCNICA – MATRÍCULA E HETEROIDENTIFICAÇÃO
ANEXO III – MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM – MENOR DE IDADE

Eu,___________________________________________________, portador da Cédula
de Identidade nº _________________, inscrito no CPF sob nº ________________, residente à
Rua _____________________________, nº _______, na cidade de ____________________,
AUTORIZO

a

captura

da

imagem

(através

de

fotos

e/ou

filmagem)

de

__________________________________________ (menor de idade), do qual sou responsável.

A presente autorização é concedida a título gratuito e exclusivamente para
arquivamento do IFMA em decorrência do Processo de Heteroidentifcação do Seletivo Público
Unificado do Ifma de acesso aos Cursos da Educação Profissional Técnica De Nível Médio, nas
formas integrada, concomitante e subsequente ao Ensino Médio.
As imagens capturadas poderão ser usadas pela Comissão Recursal deste mesmo
Processo Seletivo, se necessário, e/ou em qualquer outro momento que seja solicitado para
análise e comprovações acerca do referido processo de heteroidentificação.
Portando, fica definido que as imagens aqui autorizadas não poderão ser usadas para
outra finalidade diferente das expostas nesta autorização.
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que confirmo a autorização acima
descrita e que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos às imagens autorizadas.

______________________, ____ de _________________________ de 2021

Ass. do Responsável

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis

NOTA TÉCNICA – MATRÍCULA E HETEROIDENTIFICAÇÃO
ANEXO IV – MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM – MAIOR DE IDADE

Eu,___________________________________________________, portador da Cédula
de Identidade nº _________________, inscrito no CPF sob nº ________________, residente à
Rua _____________________________, nº _______, na cidade de ____________________,
AUTORIZO a captura da minha imagem (através de fotos e/ou filmagem).

A presente autorização é concedida a título gratuito e exclusivamente para
arquivamento do IFMA em decorrência do Processo de Heteroidentifcação do Seletivo Público
Unificado do Ifma de acesso aos Cursos da Educação Profissional Técnica De Nível Médio, nas
formas integrada, concomitante e subsequente ao Ensino Médio.
As imagens capturadas poderão ser usadas pela Comissão Recursal deste mesmo
Processo Seletivo, se necessário, e/ou em qualquer outro momento que seja solicitado para
análise e comprovações acerca do referido processo de heteroidentificação.
Portando, fica definido que as imagens aqui autorizadas não poderão ser usadas para
outra finalidade diferente das expostas nesta autorização.
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que confirmo a autorização acima
descrita e que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos às imagens autorizadas.

______________________, ____ de _________________________ de 2021

Ass. do Candidato

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis

Anexo V – Nota Técnica de Matrícula e heteroidentificação
Frequencia dos candidatos autodeclarados Pretos e Pardos que passaram pela
heteroidentificação no Processo Seletivo aos Cursos da Educação Profissional Técnica
de Nível Médio do ano de 2021.
Preenchido pelo Presidente da Comissão de Heteroidentificação
Data

Horário

Nome completo do candidato legível

Assinatura do candidato

________________/____/____/2021

______________________________________________________________________
ASSINATURA DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO

OBS: Produza uma folha para cada dia de trabalho.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis

NOTA TÉCNICA – Matrícula e Heteroidentificação
Anexo VI - ORDEM DE CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES
ESCOLA PÚBLICA COM RENDA ATÉ 1,5 SALÁRIO
LISTA A
1. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo excedentes da Lista A, convocar
Renda até 1,5
prioritariamente os excedentes da Lista B, conforme número de vagas;
salário mínimo
2. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo excedentes da Lista B, convocar
(Declarados)
prioritariamente os excedentes da Lista C;
PPI (1)
3. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo excedentes a serem convocados da
Lista C, convocar os excedentes da Lista D.
LISTA A (D)
1. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo excedentes da Lista A (D),
Renda até 1,5
prioritariamente convocar excedentes da Lista A, conforme número de vagas;
salário mínimo
2. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo excedentes da Lista A, convocar
(Declarados
prioritariamente os excedentes da Lista B (D);
Deficiente)
3. Após matrícula ainda existindo vagas não existindo excedentes da Lista B (D), convocar
PPI (D) (1)
prioritariamente os excedentes da Lista B.
LISTA B
1. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo excedentes a serem convocados da
Renda até 1,5
Lista B, prioritariamente convocar os excedentes da Lista A, conforme número de vagas;
salário mínimo
2. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo excedentes a serem convocados da
(Não Declarados)
Lista A, convocar prioritariamente os excedentes da Lista C;
DEMAIS (1)
3. Ainda existindo vagas e não existindo excedentes a serem convocados da Lista C, convocar
os excedentes da Lista D.
LISTA B (D)
1. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo excedentes da Lista B (D), convocar
Renda até 1,5
prioritariamente excedentes da Lista A (D) conforme número de vagas;
salário mínimo
2. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo excedentes da Lista A (D) convocar
(Não Declarados
prioritariamente excedentes da Lista A, conforme número de vagas;
Deficientes)
3. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo excedentes da lista Lista A convocar
DEMAIS (D1)
prioritariamente excedentes da Lista B, conforme número de vagas.
ESCOLA PÚBLICA COM RENDA SUPERIOR A 1,5 SALÁRIO
LISTA C
1. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo excedentes a serem convocados da
Renda maior 1,5
Lista C, convocar prioritariamente os excedentes da lista A, conforme número de vagas;
salário mínimo
2. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo excedentes a serem convocados da
(Declarados)
Lista A, convocar prioritariamente os excedentes da lista B;
PPI (2)
3. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo excedentes a serem convocados da
Lista B, convocar os excedentes da lista D.
LISTA C (D)
1. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo excedentes da Lista C (D), convocar
Renda maior 1,5
prioritariamente excedentes da Lista C, conforme número de vagas;
salário mínimo
2. Após matrícula ainda existindo vagas e não existindo excedentes da Lista C convocar
(Declarados
prioritariamente os excedentes da Lista D (D);
deficientes)
3. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo excedentes da Lista D (D) convocar
PPI (D) (2)
prioritariamente os excedentes da Lista D.
LISTA D
1. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo excedentes a serem convocados da
Renda maior 1,5
Lista D, convocar prioritariamente os excedentes da lista A, conforme número de vagas;
salário mínimo
2. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo excedentes a serem convocados da
(Não declarados)
Lista A, convocar prioritariamente os excedentes da lista B;
DEMAIS (2)
3. Ainda existindo vagas e não existindo excedentes a serem convocados da Lista B convocar
os excedentes da lista C.
LISTA D (D)
1. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo candidatos na Lista D(D), convocar
Renda maior 1,5
excedentes da Lista C (D), conforme número de vagas;
salário mínimo
2. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo excedente da Lista C (D), convocar
(Não declarados
prioritariamente excedentes da Lista C, conforme número de vagas;
deficientes)
3. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo excedentes da lista Lista C, convocar
DEMAIS (D2)
prioritariamente excedentes da Lista D, conforme número de vagas.
Ainda existindo vagas e não havendo mais excedentes da cota de escola pública convocar os excedentes da AMPLA
CONCORRÊNCIA.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis

Anexo VII – Nota Técnica de Matrícula e heteroidentificação

INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA

O
(a)
candidato(a)
____________________________________,
CPF Nº ____________, inscreveu-se no Processo Seletivo regido pelo EDITAL Nº
01, de 06 de janeiro de 2020 e teve seu pedido de matrícula indeferido tendo em
vista não atender o subitem _________ do referido Edital.

São Luís, ____ de fevereiro de 2021.

Assinaturas:
Chefe do Registro Escolar:

Candidato (a) e /ou Responsável Legal:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis

Anexo VIII – Nota Técnica de Matrícula e heteroidentificação
RELATÓRIO DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO
Campus:
Período de aferição:

COMISSÃO DE VALIDAÇÃO
NOME COMPLETO

Nº
de
PREVISTOS

SIAPE

candidatos Nº de candidatos
COMPARECERAM

que Nº de candidatos que NÃO
COMPARECERAM

AUTODECLARAÇÕES
CONFIRMADAS

VALIDAÇÕES DE
AUTODECLARAÇÃO

AUTODECLARAÇÕES
NÃO CONFIRMADAS

RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROCEDIMENTO DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO
Pontos Positivos
Pontos Negativos

SUGESTÕES
PARA
HETEROIDENTIFICAÇÃO

A

MELHORIA

DO

PROCEDIMENTO

DE

ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE VALIDAÇÃO
_______________(rubrica)_________________
(Nome Completo)
_______________(rubrica)_________________
(Nome Completo)
_______________(rubrica)_________________
(Nome Completo)
_______________________, _____ de __________ de 2021.

1
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DO IFMA DE ACESSO AOS CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO/2020.

