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I ALTERAÇÃO NO EDITAL N° 13 DE 26 DE JULHO DE 2022 - 

PROEX/IFAM 

 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE BOLSISTAS DO CENTRO 

COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

ESCOLAR – CECANE IFAM 

 
 

A Pró-Reitora de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 

(IFAM), em consonância com o artigo 7º, Inciso IV da Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 

2008, considerando o que regulamenta a Resolução Nº 46 – CONSUP/IFAM, de 18/05/2022, 

torna público a I alteração no edital nº 13/2022 PROEX/IFAM: 

 

ONDE SE LÊ:  

 

Quadro 5 - Professor formador - instrutoria – Produtos 3 e 4 – CECANE IFAM 

 

FUNÇÃO NO PROJETO REQUISITOS MÍNIMOS VAGAS CH 

TOTAL 
VALOR 

DA 

HORA/AULA 

VALOR 

TOTAL 

DA BOLSA 

Professor formador – 

instrutoria para o 

Produto 4: Formação 

de merendeiras –

Beneficiamento de 

pescados regionais 

 Comprovar pertencer ao 

quadro funcional do IFAM; 

 Formação em cursos 

superiores nas áreas de Ciências 

agrárias com experiência em 

beneficiamento, processamento e 

elaboração de produtos à base de 

pescado; Nutrição, Engenharia de 

Alimentos; Tecnologia de 

Alimentos e Gastronomia expedido 

por Instituição de Ensino Superior 

reconhecida pelo Ministério da 

Educação; 

 Experiência nas áreas de 

beneficiamento, processamento e 

elaboração de produtos à base de 

pescado regional; 

 Experiência como 

instrutor(a) em 

eventos, cursos, oficinas e demais 

atividades de Extensão; 

 Ter disponibilidade para 

viagens. 

1 100 R$ 86,66 
R$ 

8.666.00 

 

 

LEIA-SE: 

 

Quadro 5 - Professor formador - instrutoria – Produtos 3 e 4 – CECANE IFAM 
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FUNÇÃO NO PROJETO REQUISITOS MÍNIMOS VAGAS CH 

TOTAL 
VALOR 

DA 

HORA/AULA 

VALOR 

TOTAL 

DA BOLSA 

Professor formador – 

instrutoria para o 

Produto 4: Formação 

de merendeiras –

Beneficiamento de 

pescados regionais 

 Ser servidor público da 

rede federal, estadual ou 

municipal;  
 Formação em cursos 

superiores nas áreas de Ciências 

agrárias com experiência em 

beneficiamento, processamento e 

elaboração de produtos à base de 

pescado; Nutrição; Engenharia 

de Alimentos; Tecnologia de 

Alimentos ou Gastronomia, com 

diploma expedido por Instituição 

de Ensino Superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação. 
 Experiência nas áreas de 

beneficiamento, processamento e 

elaboração de produtos à base de 

pescado regional; 
 Experiência como 

instrutor(a) em 

eventos, cursos, oficinas e demais 

atividades de Extensão; 
 Ter disponibilidade para 

viagens. 

1 100 R$ 86,66 
R$ 

8.666.00 

 

 

 

 

 

 

ONDE SE LÊ:  

 

Quadro 4 - Equipe do Produto 2 – Bolsista interno (discente do IFAM) – CECANE IFAM 

 

FUNÇÃO NO 

PROJETO 
REQUISITOS MÍNIMOS VAGAS CH 

SEMANAL 
VALOR 

MENSAL 

DA BOLSA 

VIGÊNCIA 

DA 
BOLSA 

(MESES) 

Bolsista 

interno – 

discente do 

IFAM 

Campus 

Eirunepé 

● Estar 

regularmente 

matriculado(a) nos cursos 

de ensino técnico 

integrado ao ensino 

médio ou curso técnico 

subsequente do IFAM 

Campus Eirunepé e não 

ser concluinte até o 

término da vigência da 

bolsa;   
● Conhecimentos 

e habilidades para o uso 

de mídias, computador, 

processamento de texto, 

1 16 R$ 600,00 4 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 

 
 Rua Ferreira Pena,1109– Centro– Manaus/AM – CEP:69025-010 – Fones:(092)3306-0032/3306-0033/3306-0034 – E-mail:proex@ifam.edu.br 

 

elaboração, alimentação 

e interpretação de 

planilhas; 

● Habilidade para 

gestão e organização de 

arquivos físicos e 

digitais. 

● Ter um bom 

relacionamento pessoal e 

habilidade para trabalho 

em equipe; 

● Ter 

proatividade, 

criatividade, organização, 

boa comunicação, síntese 

e boa redação 

Bolsista 

interno – 

discente do 

IFAM 

Campus 

Itacoatiara 

● Estar 

regularmente 

matriculado(a) nos cursos 

de ensino técnico 

integrado ao ensino 

médio ou curso técnico 

subsequente do IFAM 

Campus Itacoatiara e não 

ser concluinte até o 

término da vigência da 

bolsa;   

● Conhecimentos 

e habilidades para o uso 

de mídias, computador, 

processamento de texto, 

elaboração, alimentação 

e interpretação de 

planilhas; 

● Habilidade para 

gestão e organização de 

arquivos físicos e 

digitais. 

● Ter um bom 

relacionamento pessoal e 

habilidade para trabalho 

em equipe; 

● Ter pró-

atividade, criatividade, 

organização, boa 

comunicação, síntese e 

boa redação 

1 16 R$ 600,00 4 

Bolsista 

interno – 

discente do 

IFAM 

Campus 

Maués 

● Estar 

regularmente 

matriculado(a) nos cursos 

de ensino técnico 

integrado ao ensino 

médio ou curso técnico 

subsequente do IFAM 

Campus Maués e não ser 

concluinte até o término 

da vigência da bolsa;   

1 16 R$ 600,00 4 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 

 
 Rua Ferreira Pena,1109– Centro– Manaus/AM – CEP:69025-010 – Fones:(092)3306-0032/3306-0033/3306-0034 – E-mail:proex@ifam.edu.br 

 

● Conhecimentos 

e habilidades para o uso 

de mídias, computador, 

processamento de texto, 

elaboração, alimentação 

e interpretação de 

planilhas; 

● Habilidade para 

gestão e organização de 

arquivos físicos e 

digitais. 

● Ter um bom 

relacionamento pessoal e 

habilidade para trabalho 

em equipe; 

● Ter 

proatividade, 

criatividade, organização, 

boa comunicação, síntese 

e boa redação 

Bolsista 

interno – 

discente do 

IFAM 

Campus 

Presidente 

Figueiredo 

● Estar 

regularmente 

matriculado(a) nos cursos 

de ensino técnico 

integrado ao ensino 

médio ou curso técnico 

subsequente do IFAM 

Campus Presidente 

Figueiredo e não ser 

concluinte até o término 

da vigência da bolsa;   

● Conhecimentos 

e habilidades para o uso 

de mídias, computador, 

processamento de texto, 

elaboração, alimentação 

e interpretação de 

planilhas; 

● Habilidade para 

gestão e organização de 

arquivos físicos e 

digitais. 

● Ter um bom 

relacionamento pessoal e 

habilidade para trabalho 

em equipe; 

● Ter 

proatividade, 

criatividade, organização, 

boa comunicação, síntese 

e boa redação 

1 16 R$ 600,00 4 

Bolsista 

interno – 

discente do 

IFAM 

Campus 

São 

● Estar 

regularmente 

matriculado(a) nos cursos 

de ensino técnico 

integrado ao ensino 

médio ou curso técnico 

subsequente do IFAM 

1 16 R$ 600,00 4 
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Gabriel da 

Cachoeira 
Campus São Gabriel da 

Cachoeira e não ser 

concluinte até o término 

da vigência da bolsa;   

● Conhecimentos 

e habilidades para o uso 

de mídias, computador, 

processamento de texto, 

elaboração, alimentação 

e interpretação de 

planilhas; 

● Habilidade para 

gestão e organização de 

arquivos físicos e 

digitais. 

● Ter um bom 

relacionamento pessoal e 

habilidade para trabalho 

em equipe; 

● Ter 

proatividade, 

criatividade, organização, 

boa comunicação, síntese 

e boa redação 

Bolsista 

interno – 

discente do 

IFAM 

Campus 

Tefé 

● Estar 

regularmente 

matriculado(a) nos cursos 

de ensino técnico 

integrado ao ensino 

médio ou curso técnico 

subsequente do IFAM 

Campus Tefé e não ser 

concluinte até o término 

da vigência da bolsa;   

● Conhecimentos 

e habilidades para o uso 

de mídias, computador, 

processamento de texto, 

elaboração, alimentação 

e interpretação de 

planilhas; 

● Habilidade para 

gestão e organização de 

arquivos físicos e 

digitais. 

● Ter um bom 

relacionamento pessoal e 

habilidade para trabalho 

em equipe; 

● Ter 

proatividade, 

criatividade, organização, 

boa comunicação, síntese 

e boa redação 

1 16 R$ 600,00 4 
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LEIA-SE: 

 

Quadro 4 - Equipe do Produto 2 – Bolsista interno (discente do IFAM) – CECANE IFAM 

 

FUNÇÃO NO 

PROJETO 
REQUISITOS MÍNIMOS VAGAS CH 

SEMANAL 
VALOR 

MENSAL 

DA BOLSA 

VIGÊNCIA 

DA 
BOLSA 

(MESES) 

Bolsista 

interno – 

discente do 

IFAM 

Campus 

Eirunepé 

● Estar 

regularmente 

matriculado(a) nos cursos 

de ensino técnico 

integrado ao ensino 

médio, curso técnico 

subsequente, ou curso 

superior em Áreas de 

Ciências Agrárias do 

IFAM Campus Eirunepé 

e não ser concluinte até o 

término da vigência da 

bolsa;   

● Conhecimentos 

e habilidades para o uso 

de mídias, computador, 

processamento de texto, 

elaboração, alimentação 

e interpretação de 

planilhas; 

● Habilidade para 

gestão e organização de 

arquivos físicos e 

digitais. 

● Ter um bom 

relacionamento pessoal e 

habilidade para trabalho 

em equipe; 

● Ter 

proatividade, 

criatividade, organização, 

boa comunicação, síntese 

e boa redação 

1 16 R$ 600,00 4 

Bolsista 

interno – 

discente do 

IFAM 

Campus 

Itacoatiara 

● Estar 

regularmente 

matriculado(a) nos cursos 

de ensino técnico 

integrado ao ensino 

médio, curso técnico 

subsequente, ou curso 

superior em Áreas de 

Ciências Agrárias do 

IFAM Campus 

1 16 R$ 600,00 4 
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Itacoatiara e não ser 

concluinte até o término 

da vigência da bolsa;   

● Conhecimentos 

e habilidades para o uso 

de mídias, computador, 

processamento de texto, 

elaboração, alimentação 

e interpretação de 

planilhas; 

● Habilidade para 

gestão e organização de 

arquivos físicos e 

digitais. 

● Ter um bom 

relacionamento pessoal e 

habilidade para trabalho 

em equipe; 

● Ter 

proatividade, 

criatividade, organização, 

boa comunicação, síntese 

e boa redação 

Bolsista 

interno – 

discente do 

IFAM 

Campus 

Maués 

● Estar 

regularmente 

matriculado(a) nos cursos 

de ensino técnico 

integrado ao ensino 

médio, curso técnico 

subsequente, ou curso 

superior em Áreas de 

Ciências Agrárias do 

IFAM Campus Maués e 

não ser concluinte até o 

término da vigência da 

bolsa;   

● Conhecimentos 

e habilidades para o uso 

de mídias, computador, 

processamento de texto, 

elaboração, alimentação 

e interpretação de 

planilhas; 

● Habilidade para 

gestão e organização de 

arquivos físicos e 

digitais. 

● Ter um bom 

relacionamento pessoal e 

habilidade para trabalho 

em equipe; 

● Ter 

proatividade, 

criatividade, organização, 

boa comunicação, síntese 

e boa redação 

1 16 R$ 600,00 4 

Bolsista 

interno – 
● Estar 

regularmente 
1 16 R$ 600,00 4 
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discente do 

IFAM 

Campus 

Presidente 

Figueiredo 

matriculado(a) nos cursos 

de ensino técnico 

integrado ao ensino 

médio, curso técnico 

subsequente do, ou curso 

superior em Áreas de 

Ciências Agrárias do 

IFAM Campus 

Presidente Figueiredo e 

não ser concluinte até o 

término da vigência da 

bolsa;   

● Conhecimentos 

e habilidades para o uso 

de mídias, computador, 

processamento de texto, 

elaboração, alimentação 

e interpretação de 

planilhas; 

● Habilidade para 

gestão e organização de 

arquivos físicos e 

digitais. 

● Ter um bom 

relacionamento pessoal e 

habilidade para trabalho 

em equipe; 

● Ter pró-

atividade, criatividade, 

organização, boa 

comunicação, síntese e 

boa redação 

Bolsista 

interno – 

discente do 

IFAM 

Campus 

São 

Gabriel da 

Cachoeira 

● Estar 

regularmente 

matriculado(a) nos cursos 

de ensino técnico 

integrado ao ensino 

médio, curso técnico 

subsequente, ou curso 

superior em Áreas de 

Ciências Agrárias do 

IFAM Campus São 

Gabriel da Cachoeira e 

não ser concluinte até o 

término da vigência da 

bolsa;   

● Conhecimentos 

e habilidades para o uso 

de mídias, computador, 

processamento de texto, 

elaboração, alimentação 

e interpretação de 

planilhas; 

● Habilidade para 

gestão e organização de 

arquivos físicos e 

digitais. 

1 16 R$ 600,00 4 
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● Ter um bom 

relacionamento pessoal e 

habilidade para trabalho 

em equipe; 

● Ter pró-

atividade, criatividade, 

organização, boa 

comunicação, síntese e 

boa redação 

Bolsista 

interno – 

discente do 

IFAM 

Campus 

Tefé 

● Estar 

regularmente 

matriculado(a) nos cursos 

de ensino técnico 

integrado ao ensino 

médio, curso técnico 

subsequente, ou curso 

superior em Áreas de 

Ciências Agrárias do 

IFAM Campus Tefé e 

não ser concluinte até o 

término da vigência da 

bolsa;   

● Conhecimentos 

e habilidades para o uso 

de mídias, computador, 

processamento de texto, 

elaboração, alimentação 

e interpretação de 

planilhas; 

● Habilidade para 

gestão e organização de 

arquivos físicos e 

digitais. 

● Ter um bom 

relacionamento pessoal e 

habilidade para trabalho 

em equipe; 

● Ter pró-

atividade, criatividade, 

organização, boa 

comunicação, síntese e 

boa redação 

1 16 R$ 600,00 4 

 

 

 

 

Manaus, 28 de julho de 2022.   

 

 

 

Maria Francisca Morais de Lima 

Pró-Reitora de Extensão IFAM 

Portaria nº 2.108 GR/IFAM de 03 de outubro de 2019 
(O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da Reitoria do IFAM) 


