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COMUNICADO Nº 08 – EDITAL Nº 05/2021 – PROEN/IFAM 
5ª MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

PROFESSORES FORMADORES 
DOCENTEPT | GESTÃO PÚBLICA | GESTÃO EM SAÚDE 2021.1 

 

 
Prezados candidatos, 
 

1. Considerando a necessidade de preenchimento do quadro de professores formadores para a oferta 
dos cursos de Pós-Graduação objeto do Edital n. 05/2021 – PROEN pelo processo deserto ou pela 
não existência de lista de espera para determinados componentes curriculares;  

2. Considerando o que consta no item 14.16 do Edital nº 05/2021 – PROEN/IFAM. 
 

Vimos por meio deste TORNAR PÚBLICO que está aberta entre 16 e 26 de setembro de 2021 (23h59) a 
quinta manifestação de interesse de preenchimento de vaga(s) para atuar como professor formador da 
UAB/IFAM do Edital n. 05/2021 – PROEN pelo e-mail: selecaouab_formadores@ifam.edu.br com o assunto 
“5ª MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE + SIGLA DA DISCIPLINA”. 
 
Está(ão) sendo ofertada(s) por esta manifestação de interesse a(s) vaga(s) abaixo elencada(s): 
 

VAGAS Disciplina C. H. Requisito 

1 + CR 
Projeto pedagógico da Educação 

Profissional e Tecnológica 
(PP-EPT) 

60 
Licenciatura em qualquer área com pós-

graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado) 
em Educação. 

1 + CR 
Estruturas, Processos e Arranjos 

Organizacionais 
(EPAO-GP) 

45 

Graduação em Administração, Administração 
Pública ou Gestão Pública com pós-graduação 

stricto sensu (mestrado ou doutorado) nas áreas 
ou em Educação. 

1 + CR Gestão de Pessoas 
(GP-GP) 30 

Graduação em Administração, Administração 
Pública, Psicologia ou Gestão Pública com pós-

graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado) 
nas áreas ou em Educação. 

1 + CR Gestão do Trabalho em Saúde 
(GTS-GS) 30 

Graduação em Administração, Administração 
Pública, Enfermagem, Medicina ou Gestão 
Pública com pós-graduação stricto sensu 

(mestrado ou doutorado) nas áreas, em áreas da 
saúde ou em Educação. 

1 + CR 
Gestão dos Sistemas e Serviços de 

Saúde 
(GSSS-GS) 

45 

Graduação em Administração, Administração 
Pública, Enfermagem, Medicina ou Gestão 
Pública com pós-graduação stricto sensu 

(mestrado ou doutorado) nas 
áreas, em áreas da saúde ou em Educação. 

 
Conforme o item 14.16 do referido edital só podem participar desta manifestação de interesse os candidatos 
CLASSIFICADOS que não constem como ELIMINADOS no RESULTADO FINAL do processo seletivo. Cabe 
destacar que os candidatos deverão verificar o cronograma de oferta das disciplinas para evitar a 
sobreposição de pagamento de bolsas conforme item 14.17 do mesmo edital. 
 
O candidato interessado que possua o requisito da vaga deve enviar e-mail com a documentação 
comprobatória da pontuação que lançou no formulário de inscrição no processo seletivo regido pelo Edital 
n. 05/2021 – PROEN conforme segue em arquivo único e na ordem solicitada: 
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• Documentos pessoais (RG, CPF, Comprovante de Residência atualizado dos últimos 3 meses, título 

de eleitor, Currículo Lattes atualizado, Reservista – para homens); 
• Comprovativos da formação mínima e experiência mínima de 1 ano no magistério superior exigidas 

no Quadro I para a(s) vaga(s) aprovadas sendo títulos no exterior obrigatoriamente 
reconhecidos/revalidados no Brasil; e 

• Comprovativos de todas as pontuações lançadas no formulário de inscrição (formação, experiências 
e produção científica) conforme “documentos aptos a comprovação” contidos no Quadro II. 

 
Os resultados preliminares da manifestação de interesse serão divulgados no dia 28 de setembro de 2021 
e, os recursos aos resultados preliminares ocorrerão unicamente pelo e-mail 
selecaouab_formadores@ifam.edu.br no dia 29 de setembro de 2021 (entre 0h e 23h59) contendo 
obrigatoriamente o NOME COMPLETO DO CANDIDATO, CPF, APRESENTAÇÃO DOS FATOS, DOS 
ARGUMENTOS E DA SOLICITAÇÃO. Os resultados da apreciação dos recursos e os resultados finais da 
manifestação de interesse serão divulgados no dia 30 de setembro de 2021 no link: 
 

http://ead2.ifam.edu.br/selecao/processos-seletivos-equipe-multiprofissional-2021 
 
O envio dos documentos ... 
 

• Certificado de Capacitação na Escola Virtual no curso de “Formação de professores conteudistas 
para a EaD” com carga horária de 60 (sessenta) horas; 

• Anexos V (Termo de Compromisso) e VI (Declaração de Não-Acúmulo de Bolsas) do Edital com 
registro de firma em cartório (obrigatório) já que o atendimento presencial está suspenso e não é 
possível reconhecer fé pública dos documentos; 

• Para servidores IFAM: anuência da chefia imediata (Anexo III) e declaração da CGP/DGP de não 
exercício de FG, FCC ou CD no âmbito da instituição. 

 
... ocorrerá quando da convocação para fins de análise documental completa.  

 
Salvo os dispositivos aqui contidos, esta manifestação de interesse segue integralmente o Edital nº 05/2021 
– PROEN.  
 
Agradecemos desde já a compreensão de todos e contamos com a vossa participação. 
 

Manaus-AM, 15 de setembro de 2021. 
 
 
 
 

Profº. JULIANO MILTON KRUGER 
Presidente da Comissão 


