MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – IFMA
CAMPUS PINHEIRO
Endereço: MA-006 (Estrada de Pacas), Km 05, nº 05, Enseada, Pinheiro/MA. CEP: 65200-000.

EDITAL Nº 45 DE 26 DE JULHO DE 2018
SELEÇÃO PARA ALUNOS DO PROJETO DE EXTENSÃO “ENEM 2018: TÔ DENTRO!”
O Diretor-Geral do IFMA Campus Pinheiro, no uso de suas atribuições administrativas divulga, pelo presente edital, o processo
seletivo e os critérios para o preenchimento de vagas do Projeto de Extensão “ENEM 2018: TÔ DENTRO!” para Alunos que
estejam no terceiro ano do ensino médio, ou que já o tenham concluído, da rede pública e privada de Ensino da Comunidade de
Pinheiro e Baixada Maranhense.
I – DO NÚMERO DE VAGAS E LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO
Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas para o projeto de extensão “ENEM 2018: TÔ DENTRO!”.
O projeto de extensão será executado no Centro Educacional José de Anchieta no município de Pinheiro – Maranhão.
II – DOS CANDIDATOS
Para se candidatar a uma das vagas oferecidas, o(a) candidato(a), deverá estar cursando o 3º ano do ensino médio ou já ter
concluído o mesmo.
Serão destinadas:
 20 vagas aos alunos do Centro Educacional José de Anchieta localizado no município de Pinheiro;
 10 vagas aos alunos que estão cursando o 3º ano do ensino médio ou já ter concluído o mesmo de outras Instituições de
Ensino do município de Pinheiro;
 10 vagas aos alunos que estão cursando o 3º ano no IFMA Campus Pinheiro.
III – DA PRÉ-INSCRIÇÃO
A pré-inscrição para o projeto de extensão serão realizadas no período de 01 a 07/08/2018 exclusivamente através do link de
inscrição disponível no site http://pinheiro.ifma.edu.br/ .
IV – DA SELEÇÃO
O processo de seleção será de responsabilidade do IFMA/Campus Pinheiro e será realizada através de sorteio público dos
inscritos até preenchimento das vagas, se houver número de inscritos maior que a oferta. Será sorteado ainda, número igual à
oferta para fins de cadastro de reserva.
O sorteio público será realizado no dia 08 de agosto de 2018, às 19h00, no auditório do IFMA/Campus Pinheiro.
V – DO RESULTADO
O resultado parcial do processo seletivo de que trata este edital será divulgado no dia 09/08/2018.
VI – DAS INSCRIÇÕES
A pré-inscrição será homologada no primeiro dia de aula e estará sujeita à entrega dos seguintes documentos:
a) declaração comprovando que o candidato está cursando ou que já tenha concluído o 3º ano do Ensino médio;
b) cópia simples do RG e do Cadastro de Pessoa Física – CPF (não precisa ser autenticada).
VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
O cronograma com os dias em que ocorrerão as disciplinas será divulgado pelo site até o dia 10/08/2018. Os casos omissos
serão resolvidos pelo coordenador do projeto de extensão “ENEM 2018: TÔ DENTRO!”.
Pinheiro, 26 de julho de 2018.
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Silvestre de Jesus Cunha Paixão Júnior
Diretor-Geral do IFMA Campus Pinheiro

