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Prezados candidatos, 
 

1. Considerando a necessidade de preenchimento de vagas remanescentes na oferta dos cursos de Pós-
Graduação objeto do Edital n. 10/2020 - PROEN; e 

2. Considerando o que consta no item 15.4 do Edital nº 10/2020 – PROEN/IFAM. 
 

Vimos por meio deste TORNAR PÚBLICO que está aberta entre 20 de abril (12h) e 25 de abril de 2021 
(23h59) a quinta manifestação de interesse por chamada pública na ocupação de vagas remanescentes do 
Edital n. 10/2020 - PROEN pelo link: https://forms.gle/6LnYkDcddNYTfcKa8.     
 

Está sendo ofertada por esta manifestação de interesse por chamada pública a vaga abaixo elencada: 
 

Pós-Graduação lato sensu em Docência para a Educação Profissional 
e Tecnológica (DocentEPT) Tabatinga (1 vaga) 

 

O candidato interessado em ocupar a vaga remanescente deve preencher o formulário de manifestação de 
interesse com seus dados pessoais, área de formação e Índice de Rendimento Acumulado (IRA) na base 
100 conforme consta no Edital nº 10/2020 – PROEN/IFAM. Todos os candidatos que manifestarem 
interesse estarão concorrendo pela modalidade de Ampla Concorrência – AC. 
 

Os resultados preliminares da manifestação de interesse serão divulgados no dia 26 de abril de 2021 e, os 
recursos aos resultados preliminares ocorrerão unicamente pelo e-mail selecaouab@ifam.edu.br no dia 27 
de abril 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 28 de abril de 2021 
nos links: 
 

http://ead2.ifam.edu.br/selecao/processos-seletivos-2021-1 e 
http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/ead-2021 

 

Os candidatos serão convocados na sétima chamada para matrículas que ocorrerá após a divulgação dos 
resultados finais da manifestação de interesse. 
 

Salvo os dispositivos aqui contidos, esta manifestação de interesse segue integralmente o Edital nº 10/2020 
– PROEN. Agradecemos desde já a compreensão de todos e contamos com a vossa participação. 
 

Manaus-AM, 19 de abril de 2021. 
 

 
 

Profº. JULIANO MILTON KRUGER 
Presidente da CPSEaD Central 


