
ti Manaus 
Prefeitura Municipal 

EDITAL N°007 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023 
PRÉ-INSCRIÇÃO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSO "CUIDADOSO" 

1. DA DIVULGAÇÃO DO EDITAL 

1.1 A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor 
Thomas", no uso de suas atribuições legais, em parceria com a Escola de Serviço Público 
Municipal e Inclusão Socioeducacional — ESPI, faz saber que dentro do cronograma de oferta do 
CURSO DE CUIDADOR DE IDOSO — "CUIDADOSO", torna pública a DIVULGAÇÃO DO 
EDITAL n° 007 no dia 24 de FEVEREIRO de 2023, através do portal da Fundação de Apoio ao 
Idoso "Dr. Thomas" doutorthomas.manaus.ammov.br  e redes sociais. 

1.2 A Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", através do seu corpo técnico e 
administrativo do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Envelhecimento — NEPEM será a instituição 
responsável pela execução deste processo de seleção de inscritos, em todas as suas fases. 

DAS PRÉ-INSCRIÇÕES ON-LINE 

2.1 Estarão abertas as PRÉ-INSCRIÇÕES ON-LINE, nos dias 27 a 28 de FEVEREIRO 
de 2023, a partir das 09 horas, até o preenchimento da quantidade de 200 inscrições. 

2.2 Antes de efetuar a pré-inscrição, o candidato deve inteirar-se das regras deste 
edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 

2.3 Para a PRÉ-INSCRIÇÃO, o candidato deverá acessar o portal da Fundação de 
Apoio ao Idoso "Dr. Thomas" doutorthomas.manaus.am.gov.br,  nos dias 27 e 28 de 
FEVEREIRO de 2023, a partir das 09 horas, e preencher a ficha de inscrição com os dados 
solicitados. 

2.4 Será obrigatório o candidato informar um E-MAIL no preenchimento da pré-
inscrição. 

2.5 Somente será aceita uma pré-inscrição por candidato, que DEVERÁ SER MAIOR 
DE 18 ANOS, com o ENSINO MÉDIO COMPLETO. 

2.6 O processo inicia com as PRÉ-INSCRIÇÕES ON-LINE limitadas ao número de 200 
candidatos, com a finalidade de atingir 100 candidatos inscritos para o TURNO DA MANHÃ e, 
100 candidatos inscritos para o TURNO DA TARDE, ofertada neste edital, para posterior 
avaliação de seleção. Dos 200 candidatos inscritos, 80 serão classificados e, os demais 
candidatos aprovados ficarão em lista de espera para preenchimento de vagas dentro do turno 
pretendido, caso haja desistência ou, se o candidato aprovado não comparecer nas etapas de 
entrevista de seleção. 

2.7 É vedada a pré-inscrição extemporânea, a via postal, a via fax e a via correio. 

2.8 NÃO SERÁ COBRADA A TAXA DE PRÉ-INSCRIÇÃO. 

DA DIVULGAÇÃO DOS INSCRITOS COM A DATA DA AVALIAÇÃO E 
ENTREVISTA DE SELEÇÃO 
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3.1 A relação com os nomes dos CANDIDATOS PRÉ-INSCRITOS será divulgada no 
dia 03 de MARÇO de 2023, a partir das 09 horas no portal da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. 
Thomas" doutorthomas.manaus.am.gov.br. 

3.2 A seleção dos candidatos será regida por este edital, tendo por finalidade o 
preenchimento de 80 VAGAS, SENDO: 40 VAGAS para o turno da manhã e, 40 VAGAS para o 
turno da tarde, destinado às pessoas interessadas em desenvolver suas competências e 
habilidades para o cuidado com a pessoa idosa, limitado ao número de vagas oferecidas no item 
7.1. 

3.3 Na divulgação dos PRÉ-INSCRITOS constará o nome do candidato com a 
respectiva data e horário que ocorrerá a avaliação e entrevista de seleção, na modalidade 
presencial, conforme item 5.1. 

4. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS E DIGITALIZADOS 

4.1 Os documentos exigidos para a realização da avaliação e entrevista de seleção, 
serão: RG, CPF, CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO, COMPROVANTE DE 
ENDEREÇO E COMPROVANTE DA VACINA COVID-19, que deverão ser digitalizados e 
anexados no sistema, nos dias 06 e 07 de MARÇO de 2023, pelo próprio candidato em formato 
PDF com tamanho máximo de 1 MB. 

4.2 É de inteira responsabilidade do candidato providenciar e anexar a documentação 
exigida para a análise das informações prestadas, não se responsabilizando a FDT por 
quaisquer eventualidades. 

4.3 Não serão aceitos documentos irregulares, ilegíveis ou rasurados. A AVALIAÇÃO E 
ENTREVISTA DE SELEÇÃO IMPLICA NA ACEITAÇÃO IRRESTRITA DAS CONDIÇÕES AQUI 
ESTABELECIDAS, NÃO CABENDO AO CANDIDATO QUALQUER RECURSO QUANTO ÀS 
NORMAS CONTIDAS NESTE EDITAL. 

5. DO LOCAL E DATA DA AVALIAÇÃO E ENTREVISTA DE SELEÇÃO 

5.1 A avaliação e entrevista de seleção será realizada no AUDITÓRIO DO PARQUE 
MUNICIPAL DO IDOSO, localizado na Rua Rio Mar, 1324— Bairro Nossa Senhora das Graças, 
CEP: 69055-010, nos dias 13 e 14 DE MARÇO DE 2023, das 08:30 às 11:30 e de 13:30 às 16 
horas. 

5.2 A avaliação e entrevista de seleção será realizada em uma ÚNICA ETAPA, na 
MODALIDADE PRESENCIAL, através do PREENCHIMENTO de QUESTIONÁRIO e na 
sequência ENTREVISTA INDIVIDUAL com o candidato, que inclui questões relativas às 
expectativas sobre o curso e o entendimento prévio sobre o envelhecimento humano. 

5.3 A coordenação e o andamento da avaliação ficarão a cargo do NEPEM, sob a 
responsabilidade da comissão formada pela equipe de servidores da psicologia desta Fundação. 

5.4 O candidato não poderá realizar a avaliação e entrevista de seleção fora da data e 
horário indicado, conforme o item 4.1. 
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5.5 Os candidatos pré-inscritos deverão apresentar no dia da avaliação e 
entrevista de seleção, os DOCUMENTOS ORIGINAIS: RG, CPF, CERTIFICADO de ENSINO 
MÉDIO e COMPROVANTE DE VACINAÇÃO DA COVID-19, para fins de validação dos 
documentos com a coordenação do NEPEM. 

5.6 O não comparecimento do candidato no dia de sua avaliação e entrevista de 
seleção implicará na sua eliminação automática. 

6. 	DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1 A classificação final dos candidatos será realizada após o término dos trabalhos da 
comissão interna de avaliação e entrevista de seleção, de acordo com o número de vagas 
ofertadas, conforme 3.2. 

DA DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS 

7.1 A relação dos CANDIDATOS CLASSIFICADOS será divulgada no dia 20 de 
MARÇO de 2023, no portal da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas" 
doutorthomas.ma na us.am.gov.br. 

DAS VAGAS DO CURSO 

8.1 Serão ofertadas 80 vagas, divididas em 02 turmas, com 40 vagas para o turno 
matutino e 40 vagas para o turno vespertino para o primeiro semestre de 2023, conforme o 
quadro abaixo: 

Turma Vagas Turno Horário 
06/2023 40 Matutino 08h ás 12h 
07/2023 40 Vespertino 13h às 17h 

DA MATRICULA ON-LINE DOS CLASSIFICADOS 

9.1 Para a MATRICULA ON-LINE os candidatos classificados deverão acessar o portal 
da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas" doutorthomas.manaus.am.gov.br, nos dias 23 
a 24 de MARÇO de 2023. 

9.2 A falta de comprovação de qualquer dos requisitos especificados neste edital 
impedirá a matricula do candidato eliminando-o do processo. 

DO CADASTRO NO PORTAL DE CURSOS DA ESPI 

10.1 Os alunos matriculados no Curso de Cuidador de Idoso "CUIDADOSO" deverão 
realizar o cadastro no portal de cursos da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão 
Socioeducacional — ESPI, através do portal capacitacaoespi.manaus.am.govibri, a partir do 
dia 27 a 31 de MARÇO de 2023. 
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DO INÍCIO DAS AULAS, ABERTURA E LOCAL DO CURSO 

11.1 As aulas teóricas iniciarão com abertura pelas autoridades da FDT e ESPI no dia 
17 de abril de 2023 e, serão ministradas de segunda-feira à sexta-feira, no horário das 08 às 
12 horas para turno matutino e, no horário das 13 às 17 horas para o turno vespertino. 

11.2 O curso será ministrado no Auditório da Galeria dos Remédios, situado na 
Rua Miranda Leão, n°82 — Bairro Centro. 

11.3 No dia da abertura, o aluno deverá entregar o TERMO DE COMPROMISSO 
ASSINADO (estará disponiblizado no sistema para impressão pelo aluno) e 02 fotos 3X4, 
para confecção de crachá. 

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO E LOCAL 

12.1 O estágio supervisionado iniciará no dia 10 de julho e terminará no dia 14 de 
agosto de 2023, de segunda-feira à sexta-feira, no horário de 07:30 às 11:30 horas para o 
turno matutino e, no horário das 13 às 17 horas para o turno vespertino. 

12.2 O estágio será ministrado nas dependências da Fundação de Apoio ao Idoso 
"Dr. Thomas" (FDT), situada na Rua Dr. Thomas, n° 798 — Bairro Nossa Senhora das 
Graças 

12.3 Para a prática do estágio supervisionado o aluno deverá adquirir um par de botas 
de borracha PVC, impermeável e cano longo para uso pessoal, na realização do banho. Os 
demais EPI's como máscaras, gorros, luvas e aventais serão fornecidos pela FDT. 

12.4 Para mais informações ou dúvidas entrar em contato com o número (92) 98844-
5609 e e-mail nepemfdt@pmm.am.gov.br.  

DO CRONOGRAMA DO CURSO E LOCAL 

TURMA LOCAL TEORIA LOCAL ESTÁGIO 
06/2023 GALERIA TURNO PERÍODO TURNO PERÍODO 

DOS Matutino 17/04 à FDT Matutino 10/07 à 
REMÉDIOS 08h às12h 07/07/2023 7:30h 

às11:30h 
14/08/2023 

0712023 GALERIA Vespertino 17/04 à FDT Vespertino 10107 à 
DOS 13h às 17h 07/07/2023 13h às 17h 14/08/2023 

REMÉDIOS 

Manaus, 24 de Fevereiro de 2023. 

//t- EN 
MARnIA MOUTINHO DA QQSTA CRUZ 

Diretora Presidente da Fu dação de 
Apoio ao Idoso "Dr. Thomas". 
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