Curso de Formação Inicial e Continuada- EaD
O Governo do Estado do Amazonas, por meio do CETAM, Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, oferecerá 10.000 vagas para os

seguintes cursos a distância:
1. Cursos e Vagas
N.
1
2
3
4

Eixo
Tecnológico
Gestão e
Negócio

5
6
7
8

Informação e
Comunicação

9
10
11
12
13
14

Turismo,
Hospitalidade e
Lazer
Desenvolvimento
Educacional e
Social

Curso/Carga Horária

Carga
Horári
a

Metodologi
a

Relações Interpessoais no Trabalho
Rotinas Administrativas
Técnicas de Atendimento ao Cliente
Noções de Orçamento Público
Noções de Gestão para Empreendedores

45 hs
45 hs
45 hs
45 hs
45 hs

e-learning
e-learning
e-learning
e-learning

* Word Avançado

45 hs

e-learning

*Excel Avançado

45 hs

Noções de Segurança na Web
Excel com Ênfase em Gráficos

45 hs
45 hs

Formulários no Word e Google Form

45 hs

**Moodle básico para professores e tutores

45 hs

Técnicas de Recepção de Eventos
Técnicas de Organização de Evento

45 hs
45 hs

Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Nível
I
Técnicas de Produção Textual
Formação de Tutores em EaD

60hs

e-learning
e-learning
e-learning
e-learning
Mediada
por Tutoria
e-learning
e-learning
e-learning

Período do
curso

I
I
II
II
II

28/05 a 26/06
28/05 a 26/06
11/06 a 10/07
11/06 a 10/07
11/06 a 10/07

600
600
600
600

I

28/05 a 26/06

600

28/05 a 26/06

600

I
II

28/05 a 26/06
11/06 a 10/07

600

II

11/06 a 10/07

II

11/06 a 10/07

II
II

11/06 a 10/07
11/06 a 10/07

600

I

28/05 a 26/06

600

I

Vagas

600

600
600
600

600

Comprovante de Escolaridade.

Ensino Médio completo.
Ensino Médio completo.
Ensino Médio completo.
Ensino Médio completo.
Ensino Médio completo.
Ensino Médio completo; Certificado de
Informática Básica
Ensino Médio completo; Certificado de
Informática Básica
Ensino Médio completo;
Ensino Médio completo; Certificado de
Informática Básica
Ensino Médio completo.
Certificado de Informática Básica
Graduação em qualquer área;
Certificado de Formação em Tutoria.
Ensino Médio completo.
Ensino Médio completo.
Ensino Médio completo.

II
Ensino Médio completo.
e-learning
11/06 a 10/07
600
Mediada
II
11/06 a 30/07
Graduação em qualquer área, com
16
1000
por Tutoria
atuação em educação.
* Para os cursos de informática será necessário a cópia do certificado de Informática Básica com carga horária mínima de 40 horas.
** Para o curso Moodle Básico para professores e tutores será necessário a cópia do certificado do Curso de Formação em Tutoria, com carga horária mínima de 45hs
Para todos os cursos, será obrigatório possuir uma conta de e-mail pessoal. Acesso à internet e conhecimentos em informática básica.
Para todos os cursos a idade mínima será 18 anos. Além do número de vagas, serão disponibilizadas 70 vagas na Lista de espera, por curso.
15

45hs
100hs

e-learning

Grupo

2. Informações sobre a metodologia
E-learning (sem tutoria): O curso é autoinstrucional, sendo o cursista responsável pela sua
própria aprendizagem, por meio de interação com os conteúdos dos módulos e os exercícios de
fixação, sem o acompanhamento de tutores e/ou facilitadores presenciais.
Haverá um canal de comunicação no Ambiente Virtual para que os cursistas possam sanar
possíveis dúvidas.
O curso estará disponível para estudo por um período de 30 dias e ao término, haverá a
aplicação de uma avaliação final online, que deverá ser realizada para assegurar ao cursista
aprovado, a certificação.
Mediada por Tutoria: O cursista será acompanhado por um Tutor Orientador que realizará
a facilitação pedagógica e a avaliação sistemática da aprendizagem, esclarecendo dúvidas,
motivando e estimulando-o à conclusão do curso.
Para garantir um bom aproveitamento, o estudante necessitará se organizar,
disponibilizando no mínimo, 2 (duas) horas diárias para estudo do material e realização das
atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem- AVA. No decorrer do curso haverá aplicação
de avaliações parciais online.
3. INSCRIÇÕES:
As inscrições acontecerão no dia 20 de abril de 2018 das 6h às 17h ou enquanto houver
vaga. Para efetivar a inscrição o interessado deve:
I- ETAPA:
a) Acessar o site: http://www.cetam.am.gov.br ou inscricao.cetam.am.gov.br
b)

Preencher o formulário de inscrição online.

II- ETAPA:
c)

Enviar para o endereço de e- mail:

inscricoesead@cetam.am.gov.br o

período de 20 a 24 de abril de 2018 as seguintes cópias:
d)

Comprovante de escolaridade, conforme consta do item 1 (Cursos e Vagas);
 Certificados comprobatórios, conforme consta do item 1 (Cursos e Vagas);
 RG;
 CPF.

4. INFORMAÇÕES GERAIS
a) As inscrições e os cursos serão realizados totalmente online.

b) Os inscritos dentro do número de vagas deverão enviar cópias dos documentos,
exclusivamente, via e-mail cadastrado no formulário de inscrição.
c) A inscrição só será efetivada se o candidato enviar todos os documentos.
d) Não serão aceitos documentos enviados após o dia 23 de abril de 2018.
e) Caso o interessado preencha o formulário de inscrição e não enviei os
documentos no período estabelecido (20 a 24 de abril de 2018), sua inscrição não
será efetivada.
f) A Lista de inscritos dentro do número de vagas e na lista de espera, por curso,
serão divulgadas no endereço: www.cetam.am.gov.br no dia 23 de abril de 2018.
g) As vagas não preenchidas pelas inscrições não efetivadas serão destinadas a
candidatos inscritos no cadastro da lista de espera, conforme a ordem da
inscrição.
h) A

lista

das

inscrições

efetivadas

serão

divulgadas

no

endereço:

www.cetam.am.gov.br no dia 20 de maio de 2018
i) Uma vez que o candidato se inscrever para um curso, a inscrição não poderá ser
cancelada para escolher outro curso.
j) Ao se inscrever na Lista de Espera, não haverá possibilidade de se inscrever para
outro curso, caso ainda haja vaga.
k) O estudante que concluir o curso com aproveitamento mínimo de 6,0 (seis) pontos
receberá Certificado expedido online pelo Centro de Educação Tecnológica do
Amazonas – CETAM.

CRONOGRAMA
EVENTO

DATA

Inscrição online
Efetivação da inscrição
Divulgação da Lista de inscritos dentro
do número de vagas e na lista de espera
Divulgação da Lista de Inscrições
Efetivadas
Início dos Cursos Grupo I
Início dos Cursos Grupo II

20/04/2018
20/04 a 24/04/2018
23/04/2018
20/05/2018
28/05/2018
11/06/2018

Informações: inscricoesead@cetam.am.gov.br e pelo telefone: 3878-7479.

