ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – IEMA

EDITAL DE INSCRIÇÃO DE ALUNOS PARA CURSOS DE PÓS-MÉDIO
OFERTADOS NO EDITAL Nº 16/2021 – IEMA

O GOVERNO DO MARANHÃO por meio INSTITUTO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – IEMA, instituição
vinculada à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no sentido de criar
oportunidades de profissionalização, em diversas modalidades da Educação
Profissional e Eixos Tecnológicos para promoção da formação integral e
profissional de adolescentes, jovens e adultos maranhenses, com vistas à
geração de emprego, renda e fortalecimento dos arranjos produtivos e
potenciais econômicos locais e regionais do Estado do Maranhão, torna público o
presente Edital contendo as normas e os procedimentos para realização das
inscrições dos candidatos às vagas de Cursos de Pós-Médio.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
AÇÃO
Inscrições On-line
Confirmação de Matrícula

DATAS
23/11 a 26/11/2021
A partir de 27/11/2021

1.1 Os Cursos de Pós-Médio previstos neste Edital terão carga horária de 40
horas, serão ofertados em dois dias da semana (terça-feira e quinta-feira) no
turno noturno, das 19h às 22h, em 6 (seis) Unidades Plenas da região
metropolitana de São Luís: Bacelar Portela, Itaqui-Bacanga, São Luís Centro,
Gonçalves Dias, Rio Anil e São José de Ribamar. O início das aulas está
previsto para 30/11/2021 e término para 17/12/2021.
1.2 A inscrição nos Cursos de Pós-Médio previstos neste Edital será gratuita e
ocorrerá
exclusivamente
via
internet,
por
meio
do
link
http://www.editais.iema.ma.gov.br/edital/30, durante o período especificado no
item 1 deste Edital.
1.3 Caberá ao candidato fazer o acompanhamento deste Edital no site do IEMA
http://www.iema.ma.gov.br.
1.4 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital e sobre as mesmas NÃO PODERÁ
ALEGAR DESCONHECIMENTO.

ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – IEMA

1.5 No ato da Inscrição nos Cursos de Pós-Médio, o candidato deverá
apresentar cópias dos seguintes documentos:
I. Carteira de Identidade;
II. CPF;
III. Comprovante de Residência.
IV. Histórico Escolar de curso técnico em nível Médio;
V. Diploma (frente e verso) ou Certidão que ateste a conclusão de curso técnico
em nível Médio;
VI. O (A) candidato(a) que se declarar pessoa com deficiência deverá anexar,
obrigatoriamente, no momento da inscrição, e em PDF, cópia impressa, clara
e legível, de parecer emitido por equipe multiprofissional ou por profissional
especialista nos impedimentos apresentados pelo candidato.
1.6 A confirmação das matrículas
http://www.iema.ma.gov.br.

será

publicada

no

site

do

IEMA

1.7 As vagas dos Cursos de Pós-Médio ofertadas são destinadas a
candidatos que já concluíram curso técnico em instituição reconhecida
pelo Ministério da Educação (MEC).
1.8 Poderão se inscrever candidatos oriundos de escolas públicas, bem como de
instituições privadas (particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas),
mantidas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado (Art. 20, incisos I,
II, III, IV, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996).
1.9 Do total de vagas, 5% (cinco por cento) serão destinados aos candidatos
com deficiência, que se enquadrem nas condições estabelecidas no § 1º do art.
5º do Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004. A participação do
candidato nas vagas destinadas a pessoas com deficiência fica condicionada
à apresentação, no ato da inscrição, do respectivo documento comprobatório,
na forma do exigido.
1.10 O início das aulas será informado no ato da confirmação da matrícula.
2. DAS COMPETÊNCIAS
2.1 Compete aos Supervisores dos cursos de pós-médio, por Unidade Plena,
realizar a checagem do coeficiente de rendimento (CR) e da documentação
comprobatória postada no momento da inscrição para fins de classificação
dos(as) candidatos(as) e em seguida, confirmar a matrícula dos estudantes.
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3 DOS OBJETIVOS
3.1 Promover o aperfeiçoamento de profissionais com formação inicial técnica
por meio de cursos de pós-médio.
3.2 Atender demandas de FORMAÇÃO PROFISSIONAL local tendo em vista à
inserção no mercado de trabalho;
3.3 Contribuir para o acesso de jovens e adultos ao mundo do trabalho
mediante à Formação Profissional;
4 DA DIVULGAÇÃO DO EDITAL
4.1 O Edital nº 16/2021 - IEMA será divulgado na internet, por meio do
portal eletrônico: http://www.iema.ma.gov.br.
5 DOS CURSOS E VAGAS OFERTADAS
5.1 Há previsão de 300 (trezentas) vagas, distribuídas em 15 (quinze) turmas.
5.2 A carga horária dos Cursos de Pós-Médio previstos neste Edital compreende
40 horas.
5.3 As avaliações dos estudantes ocorrerão de forma sistemática e contínua, até
a conclusão da Formação Profissional.
5.4 Para efeito de conclusão de Curso e Certificação, o estudante deverá
cumprir o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência e alcançar
média igual ou superior a sete (7,0) no processo da Formação Profissional.
5.5 O candidato terá sua matrícula anulada caso apresente informações
incompatíveis e/ou incongruência com as prestadas no ato da inscrição. As
informações prestadas na Ficha de Inscrição são de total responsabilidade do
candidato, fazendo-se necessário que se mantenham atualizadas junto ao
sistema acadêmico no decorrer do Curso, para fins de certificação.
6 DAS INSCRIÇÕES
6.1 As INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DE PÓS-MÉDIO previstas neste
Edital serão realizadas exclusivamente via internet, por meio do link
http://www.editais.iema.ma.gov.br/edital/30
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7 DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
7.1 O total de vagas nos cursos de pós-médio consta no Anexo I deste Edital.
7.2 A seleção de estudantes será realizada considerando o COEFICIENTE DE
RENDIMENTO (CR) para fins de classificação. Para tanto, o candidato(a)
deverá realizar no ato da inscrição, autodeclaração do CR obtido ao final do
Ensino Médio e anexar para comprovação, histórico escolar de curso técnico em
nível Médio;
7.3 Em caso de empate obedecer-se-á aos seguintes critérios de desempate na
sua ordem de persistência: idade (maior para menor) e proximidade da
residência do candidato com a Unidade Plena.
7.4 Os candidatos inscritos deverão confirmar matrícula no dia 27/11/2021,
no sistema Acadêmico IBUTUMY.
7.5 A qualquer tempo, a matrícula de um candidato poderá ser anulada, desde
que constatadas falsas informações prestadas pelo candidato à vaga.
8 DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, as disposições e
instruções contidas em Editais Complementares, Retificações ou Resoluções que
vierem a ser publicadas pelo IEMA.
8.2 As disposições deste Edital prevalecem sobre todos os seus Anexos.
8.3 Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão analisados
e resolvidos pelo IEMA.
8.4 Qualquer alteração na oferta do Curso, local e data previstas neste edital
será informada por meio de notas e cronograma, a serem disponibilizados na
página do IEMA: http://www.iema.ma.gov.br.
8.5 O foro para dirimir quaisquer questões de que trata este Edital é o da
Cidade de São Luís/MA.
São Luís - MA, 22 de novembro de 2021.

ALEX OLIVEIRA
Reitor do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.

ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – IEMA

Anexo I - QUADRO DE VAGAS PARA CURSOS DE PÓS-MÉDIO DO
IEMA
UNIDADE
DO
Nº
IEMA/MUNICÍPIO
UNIDADE PLENA
01 BACELAR
PORTELA – SÃO
LUÍS MA

CURSOS

Automação residencial
Design e fabricação de
itens personalizados
SUBTOTAL
Terapias aplicadas a
estética facial e corporal

UNIDADE PLENA
Atendimentos ao paciente
GONÇALVES DIAS
com sequelas pós- COVID
02
SÃO LUÍS MA
Tecnologia de alimentos
SUBTOTAL
UNIDADE PLENA Projetista em CAD
ITAQUI-BACANGA
03
Processos de Usinagem
SÃO LUÍS MA
SUBTOTAL
UNIDADE PLENA
RIO ANIL 04 SÃO LUÍS MA

UNIDADE PLENA
SÃO LUÍS
CENTRO 05
SÃO LUÍS MA

UNIDADE PLENA
SÃO JOSÉ DE
RIBAMAR 06
SÃO JOSÉ DE
RIBAMAR
MA

Nº DE
TURMAS

Nº DE
VAGAS

1

20

1

20

2

40

1

20

1

20

1

20

3

60

1

20

1

20

2

40

Gestão de crises

1

20

Atendimento em Home
Care

1

20

Controle de Qualidade

1

20

SUBTOTAL

3

60

Aplicativos para
Dispositivos Móveis

1

20

Criação de Sites

1

20

Atendimento em Libras

1

20

SUBTOTAL

3

60

Tecnologia da Soldagem

1

20

Informática para o
trabalho

1

20

SUBTOTAL

2

40

15

300

TOTAL GERAL

