AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO ABERTO A COMUNIDADE

A Diretora-Presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas — CETAM no
uso de suas atribuições legais, considerando o estado de emergência em vigor,
decorrente do COVID-19 e considerando os Editais 0212020-DAC/CETAM, 03/2020DAC/CETAM, 0412020-DAC/CETAM, 0512020-DAC/CETAM e 0612020-DAC/CETAM
referente ao Processo Seletivo aberto para cursos de Educação Profissional de Nível
Técnico e de Especialização Técnica, RESOLVE:
I.

Prorrogar as inscrições exclusivamente via INTERNET, no Endereço Eletrônico
https//www.concursoscopec.com.br até as 23h59min do dia 5 de julho de 2020,
observando o horário oficial de Manaus.

II.

Alterar os itens 2.4, 2.5.3, 2.12, 2.13, 2.14, 2.20, 2.22 e 2.22.1 do edital:

2.4

O candidato deverá efetuar o pagamento do valor de inscrição, através da
guia de recolhimento, até o dia 6 de julho de 2020, em qualquer agência
bancária, bem como nas Lotéricas.

2.5.3 O pagamento do valor de inscrição efetuado após o dia 6 de julho de 2020,
a realização de qualquer modalidade de pagamento ou o pagamento de
valor distinto do estipulado neste edital implica o CANCELAMENTO da
inscrição.
2.12 O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova
deverá solicitá-la até o dia 6 de julho de 2020, por meio de requerimento
assinado acompanhado da Guia de recolhimento/Comprovante de
inscrição, da cópia do CPF e de Laudo Médico (cópia autenticada) que
justifique o atendimento especial solicitado e encaminhar para o e-mail
processoseletivocetamacetam.am.gov.br .
2.13 A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a
realização das Provas deverá solicitar através de requerimento, o
atendimento especial para tal fim até o dia 6 de julho de 2020.
2.14 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 27 de julho de 2020 no primeiro
dia da divulgação do Cartão de Confirmação.
2.20 No período de 11 a 16 de julho de 2020, 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 de inscrição foi
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devidamente creditado. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em
contato até o dia 17 de julho de 2020, com a Comissão Permanente de
concursos do CETAM — Av. Pedro Teixeira n° 2354 — D. Pedro I, Manaus AM, das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas, ou pelo e-mail
processoseletivocetam@cetam.am.gov.br para verificar o ocorrido, exceto
sábado e domingo.
2.22 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 27 de julho a 2 de
agosto de 2020, no endereço eletrônico www.concursoscopec.com.br ; de
onde deverá ser impresso, obrigatoriamente, pelo candidato para fins de
comprovação da inscrição. O horário das provas tomará como referência o
horário de Manaus/AM.
2.22.1

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 3 de agosto de 2020 a correção, por

meio de requerimento devidamente assinado juntamente com identidade
scaneados e encaminhados por email:
processoseletivocetamacetam.am.qov.br .
III. Comunicar que a data da aplicação da prova objetiva e o cronograma de eventos
com suas devidas alterações serão publicadas posteriormente, logo após o
encerramento do estado de emergência no Amazonas. Em caso de dúvidas
referentes à prorrogação da inscrição, o candidato deverá entrar em contato com o
CETAM — através do e-mail: processoseletivocetamacetam.am.qov.br .
Manaus, 17 de abril de 2020.

JOÉSIA M O4IRA
IRA JULIAO PACHECO
Dire ora-Presidente
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