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EDITAL N° 003/2014 – PROEX/IFAM 

 
 

A PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO AMAZONAS (IFAM), no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de 
inscrições para o Curso de Qualificação Profissional na área da Construção Civil – 
Revestimento Cerâmico (azulejista) e Pintor de Obras e Pintura e Texturização de 
Parede. Os referidos cursos são provenientes da parceria entre este Instituto Federal e a 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM)  
 
1. DAS VAGAS:  

 
1.1. Serão disponibilizadas 90 (noventa) vagas para mulheres em situação de 

vulnerabilidade social, beneficiária ou não de programas sociais de transferência de 
renda, distribuídas da seguinte forma: 

1.2. Revestimento Cerâmico (Azulejista) e Pintor de Obras: 70 vagas  
1.3. Pintura e Texturização de Parede: 20 vagas. 
1.4. O curso de Revestimento Cerâmico (Azulejista) e Pintor de Obras será executado 

no turno vespertino, no horário das 14 às 18 horas, no IFAM – Campus Manaus 
Centro (CMC), localizado na Av. Sete de Setembro, nº 1975, Centro. 

1.5. O curso de Pintura e Texturização: será executado no turno matutino, no horário das 
8 às 12 horas, na Fundação Fé e Alegria, localizado na Rua Tocantinópolis nº 237, 
Bairro Grande Vitória.   

 
2. DAS INSCRIÇÕES:  
 

2.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas por meio de Cadastro de Inscrição com 
informações fornecidas pela candidata ou por seu representante legal à Coordenação 
do Programa Mulheres na Construção Civil, no período de 08 a 30 de Julho de 2014, 
no horário de 8 às 11 horas e de 14 às 16 horas no IFAM/Campus Manaus 
Centro/DIREC, e no horário de 8 às 12 horas, na Fundação Fé e Alegria. 

2.2. Se a inscrição for requerida por procuração será necessária a apresentação da Carteira 
de Identidade do procurador (original) e procuração com firma reconhecida para tal fim;  

2.3. A candidata inscrita por procuração assumirá total responsabilidade pelas informações 
prestadas por seu procurador, arcando com as consequências de eventuais erros de 
preenchimento do mesmo;  

2.4. A inscrição e a matrícula da candidata poderão ser anuladas a qualquer tempo, desde 
que verificada qualquer irregularidade ou falsidade de informação nas declarações e/ou 
documentos apresentados;  

2.5. Não serão aceitas inscrições por via postal, fax, internet ou correio eletrônico.  
 
3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:  
 
Para candidatar-se a uma das 90 (noventas) vagas, as candidatas deverão preencher os 
seguintes requisitos:  

3.1. Ser do sexo feminino e maior de 18 anos;  

3.2. Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano ou equivalente;  

3.3. Estar desempregada e/ou possuir renda familiar de até 01 (um) salário mínimo.  
 

4. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:  
 
No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

4.1. Cadastro de Inscrição e Questionário Socioeconômico devidamente preenchidos, 
fornecido pelo IFAM;  

 



4.2. Fotocópia e original da Carteira de Identidade; 
4.3. Fotocópia e original do CPF;  
4.3. Comprovante de Conclusão do Ensino Fundamental de 1ª a 5ª série ou equivalente;  
4.4. Comprovante de moradia (conta de água, luz ou telefone); 
 

Observação: Na Portaria Oficial do IFAM/Campus Manaus Centro, na Av. Sete de Setembro, 
1975 - Centro, serão entregues 30 (trinta) fichas, por dia, para as devidas inscrições.  
 
5. DA SELEÇÃO:  

 
5.1. A seleção ocorrerá por meio da análise dos documentos entregues no ato da Inscrição 

e da Entrevista; 
5.2. A Relação das 90 (noventa) primeiras candidatas classificadas por meio da análise do 

Cadastro de Inscrição e Questionário Socioeconômico será publicado no site do IFAM 
(http://www.ifam.edu.br) no dia 31 de julho de 2014 e no Hall da Portaria do 
IFAM/Campus Manaus-Centro, na Av. Sete de setembro, 1975 – Centro, ao lado do 
Colégio Patronato Santa Teresinha e no mural de entrada da Fundação Fé e Alegria.  

5.6. A candidata selecionada que, por ventura, tiver concedido informações inidôneas e 
forem comprovadas perderá automaticamente o direito a vaga, sendo chamada nova 
classificada da lista de espera. 

 
6. MATRÍCULA: 
 

6.1. As candidatas selecionadas deverão efetuar a matrícula no IFAM-Campus Manaus 
Centro, sito na Av. Sete de Setembro, nº 1975 – Centro, no período de 31 de julho a 1º 
de agosto de 2014, no horário das 8 às 11 horas e de 14 às 16 horas, e na Fundação 
Fé e Alegria, no horário das 8 às 12 horas. 

6.2. Início das aulas será no dia 04 de agosto de 2014, no horário de 14 às 18 horas, no 
IFAM/Campus Manaus Centro, sito na Av. Sete de Setembro, 1975 – Centro, e de 8 às 
12 horas na Fundação Fé e Alegria, na Rua Tocantinópolis nº 237, Bairro Grande 
Vitória 

 
7. DOCUMENTAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA: 

  
7.1. No ato da matrícula, as candidatas selecionadas deverão apresentar a seguinte 

documentação (original e fotocópia):  
 

a) Certificado ou Declaração Escolar do Ensino Fundamental de1ª a 5ª série ou 
equivalente;  

b) Carteira de Identidade;  

c) Ser maior de 18 anos;  

d) Cadastro de Pessoa Física – CPF 

e) Comprovante de residência, (preferencialmente conta de água ou luz); 

 
Informações: Coordenação do Projeto “MULHERES NA CONSTRUÇÃO, no CAMPUS 
MANAUS CENTRO/DIREC ou pelo Fone: 3621-6724 (Renata Garcia) e no site: 
http://www.ifam.edu.br. 
 

Manaus (AM), 03 de julho de 2014. 
 

 
                                                                                                           (Portaria nº 344-GR/IFAM/09) 


