EDITAL DE REABERTURA DAS INSCRIÇÕES
O Diretor-Presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM, no
uso de suas atribuições legais e considerando os Editais de Nº. 008, 009, 010 e
011/2017 - DAC/CETAM referente ao Processo Seletivo para Educação Profissional
Nível Técnico e Especialização Técnica RESOLVE:
1.
Reabrir as inscrições exclusivamente via INTERNET, no Endereço
Eletrônico http://www.concursoscopec.com.br até as 16 horas do dia 20 de
setembro de 2017, observado o horário oficial de Manaus.
1.1 O candidato que não efetuou o pagamento do valor da inscrição antes da
reabertura deverá imprimir a nova Guia de Recolhimento;
1.2 O candidato deverá efetuar o pagamento do valor da inscrição, através da
guia de recolhimento, até o dia 21 de setembro de 2017, em qualquer
agência do Banco do Brasil, bem como nas Lotéricas;
1.3 A solicitação de inscrição via internet, cujo pagamento for efetuado após
21 de setembro de 2017, não será aceita;
1.4 O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova
deverá solicitá-la até o dia 21 de setembro de 2017;
1.5 No período de 22 a 25 de setembro de 2017, o candidato deverá conferir,
no endereço eletrônico http://www.concursoscopec.com.br, se os dados da
inscrição efetuada pela internet foram recebidos e se o valor da inscrição
foi devidamente creditado. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em
contato até o dia 26 de setembro de 2017;
1.6 Os nomes dos candidatos que tiverem o seu pedido de atendimento
especial
deferido
serão
divulgados
no
endereço
eletrônico
http://www.concursoscopec.com.br, no dia 2 de outubro de 2017;
1.7 O Cartão de Confirmação contendo os dados do candidato, curso pretendido,
número de inscrição, identificador, data, horário, local e sala de realização da
prova estará disponível no período de 2 a 8 de outubro de 2017;
1.8 Caso o candidato alegue divergência entre as informações constantes no
Cartão de Confirmação de Inscrição e as informações prestadas pela internet
(nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento etc.)
deverá solicitar até 9 de outubro de 2017.
1.9 As provas serão aplicadas no dia 29 de outubro de 2017 (domingo), no
local e horário designados no Cartão de Confirmação.
2.
As demais normas não expressas neste edital permanecem inalteradas,
conforme disposto nos EDITAIS de Nº. 008, 009, 010 e 011/2017 - DAC/CETAM.
3.
Em caso de dúvidas ou reclamações quanto a confirmação de pagamento e
ao Cartão de Confirmação, o candidato deverá entrar em contato com o CETAM –
através do e-mail: processoseletivocetam@cetam.am.gov.br.

4.

CRONOGRAMA DE EVENTOS
EVENTO

DATA

REABERTURA DE INSCRIÇÃO (via internet)

13 a 20 de setembro de 2017

DATA FINAL PARA PAGAMENTO DO VALOR DE INSCRIÇÃO

21 de setembro de 2017

SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL

Até 21 de setembro de 2017

CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO/INSCRIÇÃO

22 a 25 de setembro de 2017

VERIFICAÇÃO DO OCORRIDO PAGAMENTO NÃO EFETUADO

Até 26 de setembro de 2017

DIVULGAÇÃO DOS NOMES DOS CANDIDATOS QUE TIVERAM O
2 de outubro de 2017
SEU PEDIDO DE ATENDIMENTO ESPECIAL DEFERIDO
CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO (via internet)

2 a 8 de outubro de 2017

CORREÇÃO DOS DADOS (via e-mail)

Até o dia 09 de outubro de 2017

APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

29 de outubro de 2017

PUBLICAÇÃO DO GABARITO

30 de outubro de 2017

ENTRADA DE RECURSO AO GABARITO DA PROVA OBJETIVA

31 de outubro e 01 de novembro de 2017

RESULTADO DOS RECURSOS – GABARITO PROVA OBJETIVA

10 de novembro de 2017

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA

15 de novembro de 2017

ENTRADA DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA
16 e 17 de novembro de 2017
PROVA OBJETIVA
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA PROVA OBJETIVA

24 de novembro de 2017

RESULTADO FINAL (candidatos classificados)

30 de novembro de 2017

MATRÍCULA NO CURSO (recebimento dos documentos)

18 a 20 de dezembro de 2017

ÍNICIO DAS AULAS

19 de março de 2018

Manaus, 12 de setembro de 2017.

ALGEMIRO FERREIRA LIMA FILHO
Diretor-Presidente do CETAM

