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Faça
inscrição

Aguarde
retorno
da inscrição

Prepare-se
Pré-Trilhas

Faça
Teste de
Nivelamento

Aguarde
retorno
nivelamento

Prepare-se
Desafio
Prático

Aguarde
resultado
do Desafio
Prático

Comece
Programa
TrilhasAcesse o site

https://inova.ma.gov.br/
clique no menu
“Trilhas”, e depois
no formulário de
inscrição, até às 23h59
do dia 08/01/2023.
“Corre, que a gente
tá te esperando!”

Verifique nos sites
da SECTI e do Inova
Maranhão. Se tiver
tudo certo, com
a sua inscriçao,
você estará apto(a)
para a próxima
fase: o Pré-Trilhas.
“Fé no Pai, que
você consegue!” 

Durante o período
de inscrição, haverá
o Pré-Trilhas. Aqui, você
vai se preparar para
o Teste de Nivelamento
que contém perguntas
sobre Lógica, Inglês Básico
e Interpretação Textual.
Assista às aulas preparatórias
que nós desenvolvemos,
especialmente para você.
“Te acalma, que
a gente te ajuda!” 

Este é o dia de pontuar!
Resolva as questões:
Lógica (até 300 pontos)
Inglês Básico
(até 200 pontos)
Interpretação Textual
(até 200 pontos)
Serão selecionados,
os 1.000 candidatos,
com  maior pontuação
para passar à próxima
fase. “Respira fundo,
ativa o modo turbo!” 
 
 

Verifique nos sites
da SECTI e do Inova
Maranhão. Se você
conseguiu atingir
a pontuação necessária,
então, estará apto(a)
para a próxima
fase: o Desafio Prático.
“Ei, colega! Não pare,
até se orgulhar!”  
 
 

Você irá receber,
um desafio prático
de afinidade, com a trilha
escolhida e deverá
apresentar um projeto
de solução. Vale entre 0
e 300 pontos. Os 500
candidatos mais bem
classificados irãoà final.
“Coragem, que
você tá quase lá!”
 
 

Verifique nos sites
da SECTI e do Inova
Maranhão. Se você,
conseguiu atingir
a pontuação, estará
está apto(a) para
o Programa Trilhas.
“Cruze os dedos!”

PARABÉNS!!!
Você chegou aqui!
Agora, é a hora de 
começar os estudos,
com empenho
e dedicação,
na trilha escolhida.
Inicia dia 28/02/2023
“Arrasou, hein!”

Finalize
Programa
Trilhas
Valeu, todo o esfoço!
Você trilhou um
belo caminho de
intensa qualificação.
Termina dia 28/07/2023
“Prepara o portfólio
e reage! Tamo junto!”
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