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PROCESSO SELETIVO 2013 

NOTA DE IMPRENSA 

 

IFMA – CAMPUS BACABAL CONVOCA CLASSIFICADOS PARA 

MATRICULA 

O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) divulgou oficialmente nesta sexta, 08/02, o 

resultado do Processo Seletivo Unificado para os Cursos Técnicos, que pode ser acessado no 

portal do IFMA (www.ifma.edu.br).  

MATRICULAS 

As matrículas dos candidatos classificados serão efetuadas no Campus no período de 

14 a 21 de fevereiro de 2013.  

Os classificados deverão apresentar a seguinte documentação no ato da matrícula: 

A) Candidatos aprovados nas vagas de Ampla Concorrência: 

 Documento de escolaridade (Certificado de Conclusão ou Declaração original com 

data a partir de janeiro de 2013) 

 Certidão de Nascimento ou de Casamento (original e cópia); 

 Documento de Identidade (original e cópia); 

 Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e cópia) 

 Prova de quitação com as obrigações do Serviço Militar (só para apresentação); 

 Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição (obrigatório 

para maiores de 18 anos); 

 Duas fotografias 3x4 iguais, de frente e recentes. 

  

B) Candidatos aprovados no sistema de cotas de Escola Pública com renda familiar bruta 

igual ou inferior a 1,5 salários mínimo 

 Documento de escolaridade (Certificado de Conclusão ou Declaração original com 

data a partir de janeiro de 2013) 

 Certidão de Nascimento ou de Casamento (original e cópia); 

 Documento de Identidade (original e cópia); 
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 Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e cópia) 

 Prova de quitação com as obrigações do Serviço Militar (só para apresentação); 

 Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição (obrigatório 

para maiores de 18 anos); 

 Duas fotografias 3x4 iguais, de frente e recentes. 

 Documento comprobatório de estudos em escola pública, seguindo o modelo do 

edital, conforme o que segue: 

 Na forma integrada documento que comprove ter o aluno cursado 

todo o Ensino Fundamental em escola pública. 

 Na forma Subsequente documento que comprove ter o aluno cursado 

todo  o Ensino Médio em escola pública. 

 Documento comprobatório de renda familiar bruta mensal, conforme modelo 

estabelecido no edital. 

 

C) Candidatos aprovados no sistema de cotas de Escola Pública com renda familiar bruta 

superior a 1,5 salários mínimo 

 Documento de escolaridade (Certificado de Conclusão ou Declaração original com 

data a partir de janeiro de 2013) 

 Certidão de Nascimento ou de Casamento (original e cópia); 

 Documento de Identidade (original e cópia); 

 Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e cópia) 

 Prova de quitação com as obrigações do Serviço Militar (só para apresentação); 

 Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição (obrigatório 

para maiores de 18 anos); 

 Duas fotografias 3x4 iguais, de frente e recentes. 

 Documento comprobatório de estudos em escola pública, seguindo o modelo do 

edital, conforme o que segue: 

 Na forma integrada documento que comprove ter o aluno cursado 

todo o Ensino Fundamental em escola pública. 
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 Na forma Subsequente documento que comprove ter o aluno cursado 

todo  o Ensino Médio em escola pública. 

 

D) Candidatos aprovados à cota para pessoas com Deficiência 

 Documento de escolaridade (Certificado de Conclusão ou Declaração original com 

data a partir de janeiro de 2013) 

 Certidão de Nascimento ou de Casamento (original e cópia); 

 Documento de Identidade (original e cópia); 

 Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e cópia); 

 Prova de quitação com as obrigações do Serviço Militar (só para apresentação); 

 Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição (obrigatório 

para maiores de 18 anos); 

 Duas fotografias 3x4 iguais, de frente e recentes. 

 Laudo fornecido por junta médica  especializada, com data atualizada, comprovando 

a natureza da deficiência, atestando a especificidade, grau ou nível da deficiência, em 

conformidade com as definições da Organização Mundial de Saúde (OMS) observado 

o disposto no § 1º, do Art. 5º do Decreto 5.296/2004 (Para os candidatos que 

concorreram à cota para pessoas com deficiência) 

 

Informações à Imprensa: 
Comissão Local do Processo Seletivo 2013 
Prof. Maron Stanley Silva Oliveira Gomes 
E-mail: maron@ifma.edu.br 
Tel. 99 81047670/88246085 
 

Diretoria Geral do IFMA – Campus Bacabal 
Cleudenice Machado Pólvoa 
E-mail: cleudenice@ifma.edu.br 
Tel. 99 84075010 
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