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EDITAL Nº 26/2018 
 

PROCESSO SELETIVO (1º SEMESTRE/2018) 
CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA INTEGRADA 

EJA/PROEJA/ INDÍGENA/ SATERÉ-MAWÉ, BAIXO MARAU 
 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS, faz 
saber aos interessados que estarão abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO (1º 
SEMESTRE/2018), para os Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Forma 
INTEGRADA, ofertado pelo Campus Maués, destinado ao preenchimento de 40 vagas. 
 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo 2018-1, doravante intitulado PSE 2018-1, será executado pelo Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Maués, em conjunto com a Comissão 

Avaliadora indicada pelo Conselho Geral da Tribo Sateré-Mawé (CGTSM)/ Secretaria de Cultura e 

Educação Diferenciada. 

1.2. As provas do PSE 2018-1 serão realizadas na comunidade indígena Ilha Michiles, localizada no Rio 

Marau, Maués-AM. 

1.3. Para a inscrição no PSE 2018-1, os candidatos(as) deverão comprovar seu pertencimento étnico na 

condição de indígena, Sateré-Mawé, sendo residente em comunidade indígena (aldeia) participante 

desse processo, mediante apresentação de Declaração de Pertencimento Étnico e anuência do Tu’isa 

(Tuxaua) da sua comunidade. 

1.4. A Declaração de Pertencimento a Povo Indígena deverá ser emitida e assinada por lideranças 

tradicionais ou políticas, reconhecidas pelo povo indígena, da respectiva comunidade a qual o 

candidato faz parte. O candidato deverá ser portador(a) do Certificado da Conclusão do Ensino 

Fundamental ou concluinte cursando o 9º (nono) ano, com previsão de conclusão até o dia 22 de 

dezembro de 2017. 

1.5. Participarão do PSE 2018-1 candidatos membros das comunidades Indígenas Sateré-Mawé, 

localizadas no município de Maués-AM, conforme a lista: Nova Esperança, Ilha Michilles, Vila Nova II, 

Vale do Quiinha, São Pedro, Menino Deus, Nova América, Alto Alegre, Novo Belo Horizonte, Monte 

Orebe, Sagrado Coração de Jesus, Vila da Paz, Nova Jerusalém, São José, São Raimundo, Terra 

Nova, Santa Fé, Antioquia, Barreirinha, São Benedito e Divino Espírito Santo. 

1.6.  Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
 

 
2. CURSOS E VAGAS OFERTADAS PELO CAMPUS 

 
CAMPUS MAUÉS ESTRADA DOS MORAES, S/N - KM 03, BAIRRO SANTA LUZIA 
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3. DO(A) CANDIDATO(A) INSCRITO(A) NA COTA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PcD 

 
3.1. No ato da inscrição, o(a) candidato(a) com deficiência- PcD deverá fazer a opção por concorrer à 
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vaga por este grupo de reserva de cotas, devendo autodeclarar-se enquanto tal, indicando no ato da 

inscrição se dispõe ou não de laudo, e em caso positivo, indicar o CID (Classificação Internacional 

de Doenças) e/ou CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade) tipo e o grau de deficiência que 

possui. 

3.2. Todo(a)s os candidato(a)s inscritos neste processo dentro do grupo de cotista PcD terão que 

obrigatoriamente comprovar no ato da matrícula, que possuem as exigências acumulativas impostas 

pelo Decreto Federal Nº 3.298/1999, em seus artigos 3º e 4º, este último, com redação dada pelo 

Decreto Federal Nº 5.296/2014. 

3.3. A comprovação prevista no subitem 3.2 será realizada no ato da matrícula do(a) candidato(a) 

mediante a apresentação de Laudo Médico que indique o seu referido CID (Classificação 

Internacional de Doenças) e/ou CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade) tipo e o grau de 

deficiência que possui. 

3.4. O Laudo Médico citado no subitem 3.3 será encaminhado ao Setor Médico do campus no qual estará 

concorrendo a uma vaga ou setor equivalente. 

3.5. Na ausência do(a) profissional com tais atribuições no campus, a Comissão de Processo Seletivo 

Acadêmico Institucional verificará um campus que disponha do mesmo para emissão de Parecer 

quanto ao enquadramento do(a) candidato(a) no grupo de PcD. 

3.6. Compete exclusivamente ao candidato(a) certificar-se de que cumpre os requisitos estabelecidos 

para concorrer às vagas reservadas em decorrência do disposto no Decreto Federal Nº 3.298/1999, 

em seus artigos 3º e 4º, este último com redação dada pelo Decreto Federal Nº 5.296/2014, sendo 

que em caso de descumprimento daqueles requisitos, o candidato(a), ainda que selecionado, 

perderá o direito à vaga na condição de cotista, prevalecendo a ordem da classificação geral para 

fins de matrícula. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. A solicitação de inscrição será admitida via Formulário de Inscrição anexo I disponível na 

Comunidade Indígena Ilha Michiles ou no IFAM/Campus Maués, no período de 04 a 06 de dezembro 

de 2017, das 08:00 as 11:00 h e das 14:00 as 17:00 h. 

4.2. No processo de inscrição, o candidato(a) deverá preencher o formulário de inscrição anexo I, 

seguindo as instruções ali contidas. 

4.3. IFAM/CMA não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem 

técnica, falha de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a execução da mesma. 

4.4. As informações prestadas pelo candidato(a) durante o processo de inscrição, e em outras etapas do 

PSE 2018-1, serão de sua inteira responsabilidade, podendo o IFAM/CMA excluir do processo 

seletivo o(a) candidato(a) que prestar informações inidôneas, assim como anular sua eventual 

aprovação caso a inidoneidade venha a ser detectada posteriormente, estando sujeito, ainda, a 

responder por crime contra a fé pública. 

4.5.  A inscrição do(a) candidato(a) implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais ele(a) não poderá alegar desconhecimento. 

4.6. Informações no campus Maués: 

 

 
 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

5.1. A realização das etapas de seleção para esse processo seletivo acontecerá na comunidade Indígena 

Ilha Michiles, no período de 13 a 14 de dezembro de 2017. 

5.2. As etapas do PSE 2018-1 estão descritas no cronograma conforme item Nº 12: 

CAMPUS ENDEREÇO 
HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 

MAUÉS 
ESTRADA DOS MORAES, S/N - KM 03, BAIRRO 

SANTA LUZIA 
9h às 12h e 14h às 17h de 

segunda a sexta-feira 
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5.3. A prova de Redação na Língua Mawé (Sateré-Mawé) iniciará as 09:00  e seu término será 

impreterivelmente as 11:00  do dia 13/12/2017. 

5.4. Os candidatos(as) deverão apresentar-se para a realização da prova de redação, munidos de caneta 

esferográfica azul ou preta e documento de identificação com foto. 

5.5. As entrevistas ocorrerão nos dias 13/12/2017, no turno vespertino (13:00 h as 17:00 h) e 14/12/2017 

no turno matutino (07:30 h as 11:30 h); 

5.6. O candidato(a) que não comparecer para a prova de redação ou entrevista estará eliminado do 

processo seletivo regido por este edital. 

5.7. A seleção e a classificação serão feitas com base na Média Final (MF) extraída conforme a equação 

abaixo: Média final é igual a soma da Nota da Redação mais a Nota da Entrevista, dividida por dois. 

 

MF = 
�����

�
 

MF= Média Final 

NR= Nota da Redação 

NE= Nota da Entrevista 

 

             

6. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

6.1. Os candidatos(as) serão classificados, até o limite de vagas, em ordem decrescente da Média Final 

que tiverem alcançado. 

6.2. Em caso de empate serão adotados critérios de desempate, na ordem seguinte: 

a) maior nota na Prova de Redação; 

b) maior nota da entrevista; 

c) maior idade cronológica. 

 
 

7. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO(A)S CANDIDATO(A)S 

7.1. Será desclassificado(a) o(a) candidato(a) que: 

a) Violar regras de incomunicabilidade 

b) Usar celular 

c) Não comparecer no dia e horário previsto para realização da prova 

d) Fazer uso de material de consulta ou qualquer outro meio ilícito de pesquisa 

e) Não apresentar documento de identificação oficial com foto  
 

8. PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSOS 

8.1. A Listagem Geral do(a)s Candidato(a)s Classificado(a)s será divulgada em data definida no 

cronograma deste Edital, no site oficial do IFAM: www.ifam.edu.br, na página específica do campus 

e no mural da secretaria do campus e demais entidades parceiras. 

8.2. Será permitido ao(à) candidato(a) interpor recurso de acordo com o Resultado de Classificação. Para 

isso, ele deverá acessar o Formulário para Interposição de Recursos- anexo II, disponível neste 

Edital. 

8.3. O recurso será dirigido à Comissão do Processo Seletivo Discente – CPSD, em primeira e única 

instância. 

8.4. O Formulário para a Interposição de Recursos, anexo I, deverá ser encaminhado ao protocolo do 

campus Maués até a data e hora prevista no cronograma deste Edital.  

8.5. Serão rejeitados, liminarmente, os recursos que não estiverem devidamente fundamentados ou, 

ainda, aqueles recebidos por fora do prazo para os recursos, conforme consta neste Edital. 

8.6. Os recursos serão analisados em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas pela Comissão do Processo 

Seletivo Discente – CPSD, que dará a decisão terminativa, constituindo-se em única e última 

instância. 
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8.7. O Resultado Final, pós-fase recursal, será divulgado na data determinada pelo cronograma deste 

Edital,  publicada  no site oficial do IFAM: www.ifam.edu.br, na página específica do campus e no 

mural da secretaria do campus e demais entidades parceiras. 

8.8. A Comissão do Processo Seletivo Discente – CPSD não se responsabiliza pelos resultados 

incorretos divulgados por outros meios de comunicação que não seja o site oficial do IFAM:  

www.ifam.edu.br. 

 

 

9. DA CHAMADA PARA A MATRÍCULA 

9.1. Após o resultado Final com a classificação do(a)s candidato(a)s selecionado(a)s, publicado em data 

especificada no cronograma deste Edital, será divulgada, no mesmo dia, a primeira chamada para 

a matrícula, incluindo os(as) candidatos(as) aprovados(as) dentro das vagas destinadas para 

cotistas e também os candidato(a)s aprovado(a)s dentro do número de vagas destinadas para a 

Ampla Concorrência. 

9.2. Juntamente com a lista de chamada para matrícula dos candidatos aprovados dentro do quantitativo 

de vagas, poderão ser chamados até o dobro de candidatos(as) além da quantidade de vagas na 

Ampla Concorrência, bem como em cada cota, por ordem de classificação, os quais formarão Lista 

de Espera.  

9.3. Os(as) candidatos(as) da Lista de Espera deverão comparecer ao campus, no mesmo período 

estipulado para a matrícula dos(as) candidatos(as) aprovados e convocados dentro do número de 

vagas disponibilizadas no certame, a saber, em data estipulada pelo cronograma para realizarem a 

assinatura do Termo de Manifestação de Interesse. Estes(as) candidatos(as) da Lista de Espera 

poderão ocupar vagas que serão disponibilizadas caso não haja preenchimento completo das vagas 

após a matrícula da primeira chamada.  

9.4. Após o período regular de matrícula dos(as) candidatos(as) convocados conforme o quantitativo de vagas 

ofertado neste Edital, havendo disponibilidade de vagas, será realizada a matrícula dos(as) candidatos(as) da 

Lista de Espera que manifestaram interesse através da assinatura do Termo de Manifestação de Interesse, 

sendo realizada convocação obedecendo-se à quantidade de vagas disponíveis, bem como à ordem de 

classificação dos(as) candidatos(as). A matrícula será realizada em data estipulada no cronograma deste 

Edital.  

9.5. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) ficar atento e acompanhar todas as chamadas no 

site do IFAM (www.ifam.edu.br), na página do Campus e/ou no mural externo do campus, não 

podendo alegar desconhecimento do resultado. 

 

10. DA MATRÍCULA  

10.1. O período de matrícula para o(a)s candidato(a)s classificado(a)s e selecionado(a)s no PSE- 2018/1 

nas vagas destinadas à Sede do município ou às vagas da regiões administrativas do município de Maués, 

bem como para as vagas reservadas para PcCD, será nos dias estipulados no cronograma deste 

Edital, em primeira chamada. 

10.2. O ato da matrícula ocorrerá de forma presencial no campus Maués. 

10.3. A documentação deverá ser entregue no campus,  

10.4. O(a) candidato(a) classificado(a), selecionado(a) e convocado(a) que não efetivar a sua respectiva 

matrícula no período determinado neste Edital perderá a vaga, a qual passará a ser ocupada pelo(a) 

candidato(a) na sequência, respeitando-se a ordem de classificação e a lista de espera do Certame. 

10.5. O(a) candidato(a) classificado(a), selecionado(a) e convocado(a) que não puder apresentar o 

certificado de conclusão do ensino fundamental no ato da matrícula poderá efetuar uma pré-

matrícula utilizando a declaração de conclusão do ensino fundamental, a mesma poderá ser 

revogada caso o candidato (a) não apresente em até 30 (trinta) dias a partir da data da pré-matrícula 

o certificado de conclusão do ensino fundamental. 
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11. DA DOCUMENTAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 

11.1.1 Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental (original e cópia). 

11.1.2 Na impossibilidade de apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental no ato 

da matrícula, o(a) candidato(a) classificado(a) e selecionado(a) poderá apresentar uma 

Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental, emitida pelo(a) Dirigente da unidade de ensino 

de origem, a qual terá validade por um período de 30 (trinta) dias a contar da data de sua emissão. 

11.1.3 Histórico Escolar do Ensino Fundamental (original e cópia); 

11.1.4 Na impossibilidade de apresentação do Histórico Escolar do Ensino Fundamental no ato da 

matrícula, o(a) candidato(a) poderá apresentar uma Declaração de Conclusão do Ensino 

Fundamental, emitida pelo(a) Dirigente da unidade de ensino de origem, a qual terá validade 

por um período de 30 (trinta) dias a contar da data de sua emissão. 

11.1.5 Após o término desse prazo o(a) candidato(a) classificado(a) e selecionado(a) deverá apresentar 

a documentação exigida no subitem (11.1.3) 

11.1.6 Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia). 

11.1.7 Carteira de Identidade (original e cópia). 

11.1.8 CPF (original e cópia). 

11.1.9 Comprovante de residência com CEP atualizado (original e cópia). 

11.1.10 Título de Eleitor (documento opcional para maiores de 16 anos e menores de 18 anos) (original e 

cópia).  

11.1.11 03 (três) fotografias 3X4, recentes e de frente. 

11.1.12 Questionário Socioeconômico – disponibilizado no ato da matrícula. 

11.1.13 Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI). 

11.1.14 Declaração de Indicação – FOIRN. 

 

12. DOCUMENTAÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD): 

12.1 O candidato com deficiência que optou por participar da reserva de vagas (PcD) deverá estar de 

acordo com o Decreto Federal Nº 3.298/1999, que dispõe sobre a Política Nacional para a 

Integração da Pessoa com Deficiência, e entregar os seguintes documentos para que seja conferido 

e julgado pela Coordenação de Registro Acadêmico do campus ou equivalente: 

12.2 Laudo Médico indicando a condição do candidato(a) como PcD, o referido CID (Classificação 

Internacional de Doenças) e/ou CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade), tipo e o grau 

de deficiência que possui. 

12.3 Caso o(a) candidato(a) inscrito(a) na reserva de vagas de PcD tenha seus documentos 

considerados inconsistente, perderá o direito a se matricular na condição de PcD, e será eliminado 

do processo seletivo. 

 
13. DAS VAGAS REMANESCENTES 

13.1 Caracterizam-se como vagas remanescentes quando o número de candidatos(as) inscritos e/ou de 

candidato(a)s classificados for inferior ao número de vagas ofertadas em um Certame. 

13.2 Havendo vagas remanescentes neste certame, as mesmas serão direcionadas e ofertadas em edital 

específico, publicado posteriormente para preenchimento de vagas por demanda social. 

 

14. DO CRONOGRAMA. 

14.1. Para efeitos de temporalidade, as atividades inerentes a este Edital cumprirão ao seguinte 
cronograma: 

 

ITEM ATIVIDADES DATAS 
1 Publicação do Edital 30 de novembro de 2017 
2 Período de Inscrições 04, 05 e 06 de dezembro de 2017 
3 Homologação das Inscrições 11 de dezembro de 2017 

4 
Processo Seletivo: Prova de redação (Local: Comunidade Ilha 

Michiles) 
13 de dezembro de 2017 
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5 Processo Seletivo: Entrevista (Local: Comunidade Ilha Michiles) 13 e 14 de dezembro de 2017 
6 Publicação da Classificação Geral 20 de dezembro de 2017 
7 Interposição de Recursos 21 de dezembro de 2017 

8 
Homologação e Publicação da Classificação Geral, após a 

Análise dos Recursos 
26 de dezembro de 2017 

9 
Divulgação da Chamada para Matrícula e pré-matrícula do(a)s 

Candidato(a)s Aprovado(a)s, Classificado(a)s e Selecionado(a)s 
dentro do número de vagas 

26 de dezembro de 2017 

10 
Período de Matrícula e pré-matrícula dos Candidato (a)s 

Selecionado (a)s. Local: Comunidade Ilha Michiles. 
08  09 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

15 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) acompanhar a publicação e a divulgação na 

imprensa, no site oficial do IFAM: www.ifam.edu.br, na página específica do campus e no mural da 

secretaria do campus e demais entidades parceiras de todas as etapas do processo seletivo referente 

a este Edital.  

15.2 A qualquer tempo, sendo constatada a inidoneidade das informações prestadas pelo(a) 

candidato(a), o(a) mesmo(a) será desclassificado(a), perdendo, se for o caso, o direito à vaga. 

15.3 Os casos omissos referentes a este Edital serão analisados e resolvidos pela Comissão de 

Processo Seletivo Acadêmico Institucional – CPSAI), em primeira instância, e pela Pró-Reitoria de 

Ensino, de forma definitiva e decisória. 

15.4 Os casos relacionados aos procedimentos de matrícula, tais como na recepção e averiguação 

documental, aferição de renda e de escolaridade do(a)s candidato(a)s classificado(a)s e 

selecionado(a)s que optaram pelo Sistema de Cotas, dentre outros, são de competência exclusiva 

do campus e serão analisados e resolvidos pela Coordenação de Registro Acadêmico de cada 

campus, em primeira instância, e pela Diretoria de Ensino, ou equivalente do campus, em segunda 

instância de competência. 

15.5 Este Edital ficará sujeito a alterações fundamentadas na Lei Federal N° 12.711/2012 e suas futuras 

normatizações, que serão divulgadas em notas complementares. 

15.6 Tanto as inscrições neste Certame quanto os cursos ofertados pelo IFAM são inteiramente gratuitos. 

15.7 Elege-se a Justiça Federal em Manaus-AM para dirimir as dúvidas resultantes deste Edital. 

 
16 INFORMAÇÕES. 

16.1 No site oficial do IFAM: www.ifam.edu.br. 

16.2 No campus: IFAM / CAMPUS CAMPUS MAUÉS – ESTRADA DOS MORAES, S/N - KM 03, BAIRRO 

SANTA LUZIA. 

16.3 Na Comissão do Processo Seletivo Acadêmico Institucional – CPSAI: 

16.4 Telefone: (92) 3306-0026 – das 8h às 12h e das 13h às 18h, de segunda a sexta-feira.  

E-mail: cpsai.selecao@ifam.edu.br 

Manaus (AM), 30 de novembro de 2017. 
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Anexo I 
EDITAL Nº 26/2018 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
DADOS PESSOAIS 

 
DADOS ESCOLARES E SÓCIOECONÔMICOS 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
COMPROVANTE DO CANDIDATO 

Nome do Candidato                                                                               Data de Nascimento:___/____/____ 
Opção de Curso: 
Data da Classificação Geral: 20/12/2017 
Período de Matrícula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do Candidato:  

Endereço:                                         

Bairro/Comunidade: 

UF:                                                           Cidade:                                                          CEP: 

Sexo:                                                       Estado civil:                                                  Nacionalidade: 

Data de Nascimento:                                               UF:                                             Cidade: 

Número Identidade/RG:                                         UF:                                             Órgão Expedidor: 

CPF: 

Nome do Pai: 

Nome da Mãe: 

Email: 

Telefone:  

O candidato está terminando ou terminou: 

         9º ano do Ensino Fundamental                                       Outra Modalidade 

Qual renda bruta familiar per capita do candidato 

       Maior que 1,5 salários mínimos                                       Menor ou igual a 1,5 salários mínimos                                       

O candidato é portador de alguma necessidade especial? Qual? Indique a CID: 

Em qual língua o candidato irá realizar a escrita da Redação?  

Português                                                Indígena           __________________________ 
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Anexo II 
 

FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 

EDITAL Nº 26/2018  
 

INFORMAÇÕES DO CANDIDATO 

Nome  

CPF  

CURSO/POLO  

 

RECURSO RELATIVO AO RESULTADO DO EDITAL Nº 26/2018 

Objeto do Recurso (Especificar itens questionados): 

 

 

 

 

Recurso (Apresentar argumentação clara e objetiva atentando-se aos documentos e/ou procedimentos objetos 
do recurso).  

 

 

 

 

Relação de documentos anexados (Não serão acatados recursos enviados fora do prazo previsto no 
Cronograma).  

 

 

 

(Assinatura) 

_________________________________________________Local,                                data 
 

 


