
 
 

 
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - Nº 019.2021 – SEMTEPI 

PREFEITURA DE MANAUS/SEMTEPI 

A Prefeitura Municipal de Manaus por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, 

Empreendedorismo e Inovação ― SEMTEPI, torna público para conhec imento dos interessados, 

a abertura de Processo Seletivo Simplificado para ingresso em capacitação empreendedora. 

O exemplar deste edital está disponível no site da Secretaria Municipal do Trabalho, 

Empreendedorismo e Inovação - SEMTEPI (semtepi.manaus.am.gov.br). 

 

1. OBJETO 

1.1. O presente edital tem como objeto promover qualificação profissional e tecnológica 

direcionada ao Público adolescente da cidade de Manaus como parte do Projeto Aprendendo 

para Empreender. O minicurso, que será ministrado em parceria com o Centro Brasileiro de 

Cursos – CEBRAC – Manaus, com suas respectivas cargas horárias e quantitativos de vagas 

encontram-se no ANEXO I. 

1.2. Tem como público-alvo: 

- Cidadão adolescente, na faixa etária de 12 a 16 anos. 

 

2. DO PROJETO “APRENDENDO PARA EMPREENDER - EDIÇÃO CREATIVE DAY 2.0” 

O projeto tem como missão disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração 

de emprego, renda, desenvolvimento social e econômico, cujo propósito é disponibilizar 

qualificação empreendedora à população. O “CREATIVE DAY 2.0” irá despertar a visão do 

público adolescente para a área da tecnologia e inovação, desta forma estaremos contribuindo e 

disseminando qualificações tecnológicas, inovadoras e empreendedoras no município, por meio 

de cursos, oficinas e workshops de curta duração.  

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. O Processo Seletivo está compreendido em 03 etapas. 

Etapa I – Inscrição On-line: 

a) Os interessados deverão acessar o site da SEMTEPI onde consta o link 

https://forms.gle/3w49KnmpfY113Aqh7 para efetivar a inscrição nas oficinas; 

b) O candidato deve atentar para o cronograma com datas, horários e endereço da 

inscrição de cada oficina caso seja presencial, no ANEXO II; 

 

c) Neste primeiro momento não será necessário entregar as cópias dos documentos 

pessoais (RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade), pois só  

 

https://forms.gle/3w49KnmpfY113Aqh7


 
 

 
 

 

serão solicitadas dos candidatos selecionados pela SEMTEPI após o resultado do processo, 

no primeiro dia de cada oficina, conforme as datas dispostas no ANEXO I;  

 

d) O candidato deverá informar todos os dados exigidos, como: Nome Completo, Número do 

Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), Data de Nascimento, Idade, Nome da 

Mãe do Aluno, Endereço Completo, Número de Contato, E-mail, devendo ainda informar sua 

escolaridade e capacitação pretendida, dentre outras informações solicitadas no formulário 

técnico de inscrição no site da SEMTEPI; 

 

e) As inscrições on-line serão no dia 14 de outubro de 2021, das 9h às 17h, conforme 

cronograma de datas (ANEXO II); 

 

f) No ato da inscrição on-line o candidato deverá, obrigatoriamente: 

 Optar somente por um curso, caso opte por duas ou mais oficinas será automaticamente 

eliminado do processo; 

 Estar de acordo e ciente com a faixa etária e escolaridade, conforme item 1.2; 

g) A realização da inscrição NÃO garante ao candidato a participação na oficina escolhida; 

h) A inscrição para cada curso será conforme cronograma de datas (ANEXO II); 

i) Em casos de baixa demanda, procura ou quaisquer circunstâncias que a SEMTEPI julgar 

necessário, ficará a critério desta Secretaria definir o método de preenchimento das vagas 

remanescentes. 

 

Etapa II – Seleção dos candidatos com base nos critérios definidos nos itens 5 e 6.  

 

a) O Departamento de Qualificação Profissional da Secretaria Municipal do Trabalho, 

Empreendedorismo e Inovação ― SEMTEPI ficará responsável por selecionar os 

candidatos, seguindo os requisitos e os critérios de classificação (Item 5) e desempate 

(Item 6).  

 

Etapa III – Divulgação de Resultado 

 
a) A divulgação do resultado será publicada no dia 15 de outubro de 2021 a partir das 19h 

(Podendo ser divulgado até as 23h59 do mesmo dia agendado); 

 

b) Em caso de turma cujo número de inscrições ultrapasse a quantidade de vagas haverá 

lista de espera; 

 

c) Em caso de necessidade para preenchimento de vagas, os candidatos em cadastro de 

reserva (lista de espera) serão contatados via telefone através do número 

disponibilizado pelo candidato em seu formulário de inscrição. 

 

 
 



 
 

 
 

 
4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 

4.1. Para participar do projeto o candidato deve; 

a) Ter o perfil conforme item 1.2 (público-alvo); 

b) Estar ciente dos locais de realização das capacitações presenciais, cujo deslocamento é de 

inteira responsabilidade do candidato. 

 

 

5. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

5.1 A classificação dos candidatos inscritos respeitará o número de vagas disponíveis, bem 

como os critérios exigidos no item 1.2 (público alvo) quanto à idade. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

6.1. Os critérios de desempate serão aplicados entre os candidatos que concorrerem à mesma 

vaga disponibilizada, seguindo a seguinte ordem; 

a) Ter preenchido corretamente todas as informações solicitadas no formulário de inscrição; 

b) Ter a menor renda; 

c) Não ter residência própria; 

d) Ter concluído o ensino fundamental em escola pública; 

e) Ordem de preenchimento do formulário de inscrição. 

 

7. DA CERTIFICAÇÃO  

7.1. Os alunos que concluírem os cursos e atingirem, ao menos, nota e frequência mínima de 

80% para aprovação, serão certificados em evento especial somente após a conclusão de todos 

os cursos oferecidos neste edital; 

7.2. Ao final da qualificação o aluno aprovado receberá um documento de declaração de 

conclusão do curso como forma de comprovante até que seja feita a certificação. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. O candidato que não atender a todas as exigências contidas neste edital, e/ou apresentar 

qualquer documentação falsa será automaticamente eliminado; 

8.2. São de inteira responsabilidade do candidato selecionado as despesas com 

deslocamento para os locais de realização das capacitações presenciais; 



 
 

 
 

 

 

8.3. Todas as capacitações são GRATUITAS, não havendo quaisquer tipos de cobrança de taxa 

de inscrição, matrículas, mensalidades e/ou certificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 

 
PRÉ-REQUISITO LOCAL PERÍODO HORÁRIO VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

 
Fábrica de Jogos 

(minicurso: Jogo 
no Power Point 
(Linguagem de 
Programação), 

Programação em 
blocos para 
iniciantes e 
Criando um 

aplicativo na web). 
 

12 a 16 anos 

 
 

CEBRAC em 
Manaus, 

localizado na Av: 
Getúlio Vargas nº 

222 - Centro - 
Próximo a 
Sorveteria 
Glacial.  

20/10/2021 
A 

22/10/2021 

Matutino 
08h as 10h 

30 06H 

 
Fábrica de Jogos 

(minicurso: Jogo 
no Power Point 
(Linguagem de 
Programação), 

Programação em 
blocos para 
iniciantes e 
Criando um 

aplicativo na web). 
 

12 a 16 anos 

 
 

CEBRAC em 
Manaus, 

localizado na Av: 
Getúlio Vargas nº 

222 - Centro - 
Próximo a 
Sorveteria 
Glacial.  

20/10/2021 
A 

22/10/2021 

Vespertino 
14h as 16h 

30 06H 

TOTAL DE VAGAS  -  60 

https://www.google.com/maps/search/Av:+Get%C3%BAlio+Vargas+n%C2%BA+222+-+Centro?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Av:+Get%C3%BAlio+Vargas+n%C2%BA+222+-+Centro?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Av:+Get%C3%BAlio+Vargas+n%C2%BA+222+-+Centro?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Av:+Get%C3%BAlio+Vargas+n%C2%BA+222+-+Centro?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Av:+Get%C3%BAlio+Vargas+n%C2%BA+222+-+Centro?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Av:+Get%C3%BAlio+Vargas+n%C2%BA+222+-+Centro?entry=gmail&source=g


 
 

 
 

 

 

 

ANEXO II  

 

CRONOGRAMA 

Ação Data/Período de 
Inscrição do curso 

Horário 

 
Lançamento do Edital 

 

 
13/10/2021 

 
09h 

 
Período de Inscrição 

Site: https://semtepi.manaus.am.gov.br/ 
 

14/10/2021 9h às 17h 

 
Publicação do Resultado dos Selecionados: 

 
15/10/2021 

 

A partir das 19h 

(Podendo ser divulgado até as 
23h59 do mesmo dia 

agendado). 
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ANEXO III 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS 
(PARA MENORES DE DEZOITO ANOS) 

 

Eu___________________________________________________, Carteira de 

Identidade (RG) nº______________, CPF nº_____________________ responsável 

legal, na qualidade de __________________________________ (pai, mãe ou tutor), 

do menor___________________________________________________________, 

nascido (a) em ___ de ____________do ano de _________, AUTORIZO a 

participação no Processo Seletivo 019.2021 para Qualificação Profissional,  

organizado pela Prefeitura Municipal de Manaus por meio da Secretaria Municipal 

do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação - SEMTEPI, assumindo toda a 

responsabilidade pela participação do menor, assim também como o uso e publicação 

de sua imagem. 

Manaus - AM, _______________de ______de 2021. 

 

___________________________________________________________ 
Assinatura Legal do Responsável 

 

 


