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O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM) é 

uma autarquia estadual vinculada à Secretaria de Estado da 

Ciência e Tecnologia (SECT), criada em julho de 2003 pelo 

Governo Eduardo Braga, que tem como final idade promover 

diretamente a Educação Profissional no âmbito estadual, 

principalmente nos segmentos de Formação Técnica, de 

Qual i ficação Profissional e de Inclusão Digi tal .  

Nesse aspecto, as atividades e ações do CETAM, iniciadas 

no ano de 2004, compreendem a formação e a quali ficação 

profissional de cidadãos, tanto para a inserção no mundo do 

trabalho quanto para o aperfeiçoamento da formação dos 

trabalhadores, atuando como instrumento de cidadania para gerar 

ocupação e renda, em articulação com os demais programas 

governamentais de promoção do desenvolvimento e da 

prosperidade social .  

Enquanto Autarquia Estadual, com organização interna 

estruturada para promover a oferta de educação profissional e de 

serviços tecnológicos, na forma de programas e projetos 

específicos, o CETAM atua, ainda, na organização e execução de 

treinamentos especial izados, bem como na execução de concursos 

públicos e processos seletivos.  

Nessa perspectiva, ao promover a Educação Profissional nos 

três distintos segmentos,  o CETAM contribui  para o 

desenvolvimento socioeconômico do Estado do Amazonas, 

principalmente no interior do estado, oportunizando o 

aprimoramento da mão-de-obra em todas as áreas do 

conhecimento, e a conseqüente ampl iação das oportunidades de 

acesso ao mercado de trabalho, para o público atendido.  
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Como resultado da execução da polít ica públ ica de educação 

profissional do Governo do Estado do Amazonas, ao longo dos 

seus seis anos de atuação, o CETAM já atendeu a um universo de 

quase 300.000 alunos, com ações em todos os 62 municípios, 

preparando-os para o efetivo ingresso ou recolocação dos mesmos 

no mercado de trabalho, por meio da ampl iação das oportunidades 

para geração de renda e para aumento da empregabi lidade.  

O ESTADO DO AMAZONAS por intermédio do CENTRO DE 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS –  CETAM, neste ato 

representado pela sua Diretora-Presidente, Joésia Moreira Julião 

Pacheco, brasi leira, professora universi tária, portadora da Cédula 

de Identidade (RG) n.581.360 SSP/CE e CPF n. º 136.914.492 -04, 

residente e domici l iada nesta cidade, Rua B casa 31 –  Conjunto  

Jardim Uirapuru, bairro Parque Dez de Novembro .  
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Projeto I: Especialização Técnica em Manutenção de Notebooks. 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Área do 
Conhecimento 

 Exatas e da Terra 
Área de 
Atuação 

Formação de RH (Ensino) 

Situação 

Não 
Iniciado 

Finalizado 
Em 

andamento Período 7 (sete) meses 

(x) ( ) ( ) 

DESCRIÇÃO 

Objetivo 

 

Criar e executar o curso de especialização técnica de nível médio em manutenção de 

notebooks /CETAM em Manaus. 

Atividades  

Forma de Seleção 

O processo seletivo será realizado por meio de edital público, pela comissão 

permanente de concursos COPEC/CETAM, com o pagamento de taxa de inscrição no 

valor de R$ 20,00. 

Curso 

 Processo para seleção dos alunos; 

 Contempla uma carga horária de 300 horas, num período de 75 dias 

letivos de segunda a sexta, das 18h30minh as 22h30minh em um laboratório com 

capacidade para 30 alunos; 

 Publico Alvo será composto por profissionais com formação mínima de 

técnico em informática com habilitação em manutenção de Hardware ou Técnicos em 

Eletrônica. 

 

EQUIPE 

Líder 
Glauce Galúcio Pereira 

(92) 2126-7451 / (92) 99904-9020 
ggalucio@yahoo.com.br 

glauce.galucio@cetam.am.br 
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1. Projeto II:Formação didática na utilização de tecnologias para os 
multiplicadores das indústrias do PIM - Pólo Industrial de Manaus. 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Área do 
Conhecimento 

 Humanas 
Área de 
Atuação 

Capacitação de RH (Ensino) 

Situação 

Não 
Iniciado 

Finalizado 
Em 

andamento Período 5 (cinco) meses 

(x) ( ) ( ) 

DESCRIÇÃO 

Objetivo 

 

Capacitar multiplicadores, para atuarem com didática apropriada no uso das 

tecnologias nas salas de treinamento do Pólo Industrial de Manaus - PIM.  

 

Atividades  

 O curso contará com quatro turmas de vinte e cinco alunos com carga horária de 40 

(quarenta) horas, divididos em duas disciplinas (metodologia do ensino e sistema de 

informação) de segunda-feira a sexta-feira, no horário a ser definido posteriormente 

em acordo com o cliente. 

A metodologia utilizada será participativa com utilização de tecnologias de informação 

e comunicação  (TIC) (ex: notebooks, data show, tela de projeção, canetas com 

infravermelho e etc.)  de forma dinâmica com a participação efetiva do aluno. 

O público alvo participante do curso serão pessoas indicadas pela empresa, 

selecionado de acordo com o ramo de atividade e com perfil para ser multiplicador. 

O curso será realizado na Escola de Formação Profissional Enfermeira Francisca 

Saavedra, unidade do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM, 

localizada  na Rua Des. Felismino Soares, s/n – Colônia Oliveira Machado, a qual 

possui infra-estrutura para atender a demanda do curso. 

 

EQUIPE 

Líder 
Glauce Galúcio Pereira 

(92) 2126-7451 / (92) 99904-9020 
ggalucio@yahoo.com.br 

glauce.galucio@cetam.am.br 

 

 

 

 

 

mailto:ggalucio@yahoo.com.br


End: Av. Djalma Batista, nº. 440 A – Nossa Senhora das Graças 

CEP: 69050-010         Manaus - AM 
Telefones: (92) 3622-5970 / 2126-7464 

 

2. Projeto III Criação de base de conteúdo profissionalizante para 
Educação a Distância. 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Área do 
Conhecimento 

 Humanas 
Área de 
Atuação 

Capacitação de RH (Ensino) 

Situação 

Não 
Iniciado 

Finalizado 
Em 

andamento Período 14 (quatorze) meses 

(x) ( ) ( ) 

DESCRIÇÃO 

Objetivo 

Aplicar a metodologia de Ensino à Distância (EAD) para a formação de colaboradores 

de indústrias do Pólo Industrial de Manaus (PIM) nos 10 cursos mais solicitados do 

Programa CETAM NA EMPRESA. 

Atividades  

 

Serão oferecidos 10 (dez) cursos para atender tanto as Escolas Piloto como as  

empresas parceiras, porém com requisitos de implantação  diferentes, conforme 

especificação. 

A empresa poderá escolher de um a dez cursos a serem implantados. 

Os cursos serão ministrados em 02 etapas, com duração de 02 a 03 meses cada. 

Para cada um dos cursos serão ofertadas 2 (duas) turmas com 35 alunos, sendo 25 

colaboradores e 10 não colaboradores cada.                                       

 Iso 9001 

 Iso 14.000 

 Sete ferramentas da qualidade 

 OHSAS 18.000 

 Controle de Estoque 

 Metrologia 

 Segurança no Trabalho 

 Kaizen e Kanban 
 

Critério de Seleção dos alunos: 

Serão selecionados pelos Recursos Humanos 25 colaboradores por curso para 

participarem de cada uma das etapas; 

Requisitos Básicos de Acesso: Ensino Médio Completo e outros critérios estabelecidos 

pela empresa; 

 

EQUIPE 

Líder 
Glauce Galúcio Pereira 

(92) 2126-7451 / (92) 99904-9020 
ggalucio@yahoo.com.br 

glauce.galucio@cetam.am.br 
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