ERRATA DE EDITAL Nº 001/2018
O Diretor-Presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM, no uso de
suas atribuições legais e considerando o edital Nº 008/2018, referente ao Edital de
Credenciamento de Serviços na área de instrutoria nos Cursos de Formação Inicial e
Continuada – FIC e nos Cursos Técnicos e Especializações – FORTEC, resolve:
I.

ALTERAR o item 1.5 letra a) que passa ter a seguinte redação:
a) Para os cursos técnicos e especializações o valor de hora aula é de R$ 35,11
(trinta e cinco reais e onze centavos), exceto para o componente curricular de
Estágio Supervisionado, cujo valor de serviço esta estipulado no Anexo V;

II. INCLUIR ao Anexo II, o curso e componente curricular, conforme o quadro abaixo:
CURSO

APLICÁVEL
A TODOS
OS CURSOS
TÉCNICOS

CURSO

TÉCNICO
EM
NUTRIÇÃO
E
DIETÉTICA

COMPONENTE
CURRICULAR
Português
Instrumental

PERFIL DO PROFISSIONAL
Graduação em Letras-Língua Portuguesa

Metodologia para
Elaboração de
Relatórios
Técnicos

Graduação em qualquer área, desde que tenha
formação e experiência em elaboração de
relatórios técnicos. Ou especialização em área
correlata ao curso técnico, com domínio dos
elementos do componente curricular.

COMPONENTE
CURRICULAR

PERFIL DO PROFISSIONAL

Estágio
Profissional
Supervisionado
Etapa I
Estágio
Profissional
Supervisionado
Etapa II

Nutricionista, com experiência na área do
componente curricular; ou Especialização em
área correlata ao curso técnico/componente
curricular, com experiência na área do
componente Curricular.
Nutricionista, com experiência na área do
componente curricular; ou Especialização em
área correlata ao curso técnico/componente
curricular, com experiência na área do
componente Curricular.

III. EXCLUIR do Anexo II o componente curricular de Relações Interpessoais e Ética
Profissional, que contém o seguinte Perfil do Profissional.
CURSO

COMPONENTE
CURRICULAR

PERFIL DO PROFISSIONAL

Graduação em Agronomia ou Ciências
Agrárias, com cursos em relações
interpessoais.
Psicologia
com
TÉCNICO
EM Relações Interpessoais conhecimento da legislação da área do
AGRONEGÓCIO e Ética Profissional
curso. Ou especialização em área
correlata ao curso técnico, com domínio
dos
elementos
do
componente
curricular.

IV. EXCLUIR do Anexo III o curso de Estoquista, que contém o seguinte Perfil do
Profissional.
Nº

17

EIXO
TECNOLÓGICO

GESTÃO E
NEGÓCIOS

CURSO

PERFIL DO PROFISSIONAL

Estoquista

Graduação em Administração ou Tecnologia em
Logística ou áreas afins. Cursando graduação em
Administração ou áreas afins a partir do 5º período,
mais experiência profissional mínima de um ano.
Técnico em Logística, mais experiência profissional
mínima de um ano. Ensino médio completo, mais
cursos de qualificação na área, mais experiência
profissional mínima de dois anos.

V. RETIFICAR o Anexo IV - AVALIAÇÃO DIDÁTICO-PRÁTICA
VI. INCLUIR ao edital o Anexo V referente a Tabela de Valores de pagamentos pelo serviço do
Estágio Supervisionado.

Manaus, 06 de março de 2018.

Jose Augusto de Melo Neto
Diretor- presidente do CETAM

