
 
 

CHAMADA PÚBLICA 01/2022 – NUPA - IFAM/Campus Avançado Iranduba 

  

O Núcleo de Formação Humana e Pesquisa Aplicada à Pesca e Aquicultura, Portos e Navegação – NUPA do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM/Campus Avançado Iranduba 

torna pública a presente chamada, destinada ao preenchimento de 40 (quarenta) vagas para o Curso de 

Formação Continuada/Aperfeiçoamento com carga horária de 60 horas, ofertado na modalidade Presencial e 

e vinculado ao Projeto de Extensão “EmbarcAção – Capacitação de Mulheres Ribeirinhas em Mecânica de 

Motor de Popa”, contemplado com o EDITAL n. 14/2022 – PROEX/IFAM. 

 

1. DO OBJETIVO 

1.1. A presenta Chamada Pública tem por objetivo selecionar 40 (quarenta) pessoas, preferencialmente 

ligadas à Associação de Pescadores e Pescadoras Profissionais Artesanais de Iranduba – ASPEPI no 

município de Iranduba – AM, a comporem o público-alvo do referido curso. Trata-se, pois, de uma iniciativa 

do NUPA – IFAM/Campus Iranduba no que tange à promoção de uma Qualificação Profissional em favor de 

das comunidades ribeirinhas. 

 

2. DO CURSO 

2.1. O curso será ministrado por profissionais da área. 

2.2. O curso compõe-se de 08 (oito) componentes curriculares, distribuídos na tabela a seguir: 

 

Componente curricular Carga horária 
Conceitos básicos de eletricidade e metrologia 10h 

Noções de segurança do trabalho 10h 
Motores de 2 tempos e 4 tempos 10h 

Lubrificantes, aditivos e combustíveis 10h 
Manutenção em motores carburados 10h 

Meio ambiente e sustentabilidade 10h 

Carga horária total 60h 

 

2.3. As aulas serão ministradas presencialmente, a critério da coordenação de curso; e 

2.4. Ao final do curso, será emitido certificado de 60 horas para cada um dos cursistas. 

 

3. DAS AULAS 

3.1. As aulas serão ministradas na presencial, com até 03 (três) encontros presenciais; 

3.2. As aulas serão ministradas entre setembro e dezembro de 2022; e 

3.3. O curso contará com aulas teóricas e práticas e levará em consideração os conhecimentos e 

experiências dos cursistas. 

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DESSA CHAMADA PÚBLICA 

4.1. Os candidatos deverão ser preferencialmente mulheres ribeirinhas ligadas a Associação de Pescadores 

e Pescadoras Profissionais Artesanais de Iranduba – ASPEPI. 



 
 

4.2.       Caso não o número de inscritos conforme item 4.1. seja inferior ao total de vagas ofertadas, o NUPA 

– IFAM/Campus Iranduba poderá realizar nova chamada, ampliando a participação daqueles que 

manifestarem interesse.  

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1.  As inscrições devem ser feitas a partir de 12/09/2022, através do formulário disponível em 

https://forms.gle/bRMHTtWtMVZ9QJau8 

5.1.  O prazo de inscrições será de 12/09/2022 a 25/09/2022. 

 

6. CRONOGRAMA 

6.1. Essa chamada pública obedecerá ao seguinte cronograma: 

 

Etapa Período  
Publicação da Chamada Pública 12/09/2022 

Inscrições 12/09/2022 a 25/09/2022 
Sorteio Público 26/09/2022 

Publicação do Resultado 26/09/2022 
Período de matrículas 27/09/2022 a 30/09/2022 

 

7. DA SELEÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS) 

7.1. Cada uma das candidatas receberá um número de inscrição, atribuído a partir da sequência de 

inscrições, iniciando em 01 até a última pessoa inscrita, ao final do prazo de inscrição; 

7.2. Uma vez terminado o prazo de inscrição, será realizado um sorteio eletrônico entre os inscritos, 

utilizando-se o site sorteador.com.br®; 

7.3. O sorteio eletrônico ocorrerá às 10h00min do dia 26/09/2022, nas dependências do IFAM/Campus 

Iranduba e será aberto ao público; 

7.4. Após o sorteio, será publicada a lista com os nomes sorteados. 

  

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Após a publicação do resultado final, o NUPA - IFAM/Campus Avançado Iranduba, convocará os 

sorteados para procederem à matrícula. 

8.2. A qualquer tempo, essa Chamada poderá ser revogada, retificada ou anulada, no todo ou em parte, 

por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer natureza. 

8.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo NUPA - IFAM/Campus Avançado Iranduba. 

8.4. Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta chamada podem ser obtidos 

encaminhando mensagem para o endereço: marcondes.feitoza@ifam.edu.br.  

Iranduba – AM, 12 de setembro de 2022. 

 

 

Marcondes Coelho Feitoza 
NEABI – IFAM/Campus Iranduba 

Portaria Nº 040/2022 – NGB/CIR/IFAM, de 1º de agosto de 2022 

https://forms.gle/bRMHTtWtMVZ9QJau8

