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COMISSÃO GERAL DE GESTÃO DE CONCURSOS E EXAMES - CGGCE 

; 

 
 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS, considerando o disposto na Portaria Norma-
tiva MEC Nº 21, de 5 de novembro de 2012, torna público que a seleção de estudantes para provimento de vagas nos cursos de graduação ofereci-
dos no 1º Semestre de 2014 utilizará o Sistema de Seleção Unificada - Sisu, observando o seguinte:  
  
1. SELEÇÃO ÀS VAGAS DISPONIBILIZADAS PELO SISU 

1.1. A seleção dos estudantes às vagas disponibilizadas por meio do Sisu de que trata este Edital será efetuada exclusivamente com base 
nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem referente ao ano de 2013.  

1.2. Os estudantes interessados em concorrer às vagas disponibilizadas pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNO-
LOGIA DO AMAZONAS deverão verificar as informações constantes do Termo de Adesão desta instituição no Sisu. 

1.3. O referido Termo de Adesão será disponibilizado no sítio eletrônico desta instituição e em local de grande circulação dos estudantes e 
conterá as seguintes informações:  
I - Os cursos e turnos participantes do Sisu, como os respectivos semestres de ingresso e número de vagas;  
II - O número de vagas reservadas em decorrência do disposto na Lei Nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, destacando, quando for o ca-
so, o número de vagas reservadas exclusivamente para os indígenas.  
III - Os pesos e as notas mínimas eventualmente estabelecidas pela instituição para uma das provas do Enem, em cada curso e turno; e  
IV - Os documentos necessários para a realização da matrícula dos estudantes selecionados, inclusive aqueles necessários à comprova-
ção do preenchimento dos requisitos exigidos pela Portaria Normativa Nº 18, de 11 de outubro de 2012;  

 
 
2. CURSOS E VAGAS OFERECIDAS: 

 
2.1. CAMPUS MANAUS CENTRO – Av. Sete de Setembro, 1975 - Centro 

CURSOS DE GRADUAÇÃO TURNO Ampla concorrência L1 L2 VAGAS 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Vespertino 6 1 1 8 

Tecnologia em Alimentos Noturno 6 1 1 8 

Tecnologia em Construção de edifícios Noturno  6 1 1 8 

Tecnologia em Produção Publicitária Noturno 6 1 1 8 

Tecnologia em Processos Químicos Vespertino 6 1 1 8 

Licenciatura em Ciências Biológicas Vespertino 6 1 1 8 

Licenciatura em Física Vespertino  6 1 1 8 

Licenciatura em Matemática Vespertino 6 1 1 8 

Licenciatura em Química Vespertino  6 1 1 8 

Engenharia Mecânica Noturno 6 1 1 8 

 
2.2. CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL – Av. Gov. Danilo Areosa, s/nº - Distrito Industrial. 

CURSOS DE GRADUAÇÃO TURNO Ampla concorrência L1 L2 VAGAS 

Tecnologia em Mecatrônica Industrial Noturno 6 1 1 8 

Tecnologia em Eletrônica Industrial Noturno 6 1 1 8 

Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações Noturno 6 1 1 8 

Engenharia de Controle e Automação Integral 6 1 1 8 

 
2.3. CAMPUS MANAUS ZONA LESTE – Alameda Cosme Ferreira, 8045 – São José Operário. 

CURSOS DE GRADUAÇÃO TURNO Ampla concorrência L1 L2 VAGAS 

Tecnologia em Agroecologia Integral 6 1 1 8 

 
Legenda:  
L1 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que te-
nham cursado integralmente o ensino médio em escolas publicas (Lei nº 12.711/2012).  
L2 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, Portaria Normativa nº 18/2012, tenham 
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).  
  
 

3. CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA. 

3.1. O cronograma de inscrição, seleção e matrícula dos candidatos, conforme consta o Edital Nº 13, de 27 de dezembro de 2013, divulgado 
pela Secretaria de Educação Superior, Publicado no Diário Oficial da União.   

 

PERÍODO AÇÃO 

06 a 10 janeiro/2014 Período de Inscrição (efetuada exclusivamente pelo site http://sisu.mec.gov.br) 

13 de janeiro/2014 Resultado da Primeira Chamada 

17 a 21 de janeiro /2014 Matrícula da Primeira Chamada 

27 de janeiro/2014 Segunda Chamada 

27 de janeiro a 07 de fevereiro/2014 Prazo para participar da lista de espera 

31 de janeiro, 03 e 04 de fevereiro/2014 Matrícula da Segunda Chamada 

10 de fevereiro /2014 Divulgação (no endereço www.ifam.edu.br) da Lista de Candidatos que Declararam 
Interesse em Participar da Lista de Espera  

11 de fevereiro2014 Convocação dos Candidatos em Lista de Espera pela IES 

 
 

3.2. As matrículas de primeira e segunda chamada e lista de espera, de que trata o item 3.1, seguem os horários estabelecidos em cada 
Campi, conforme cronograma. 

CAMPUS HORÁRIOS 

MANAUS CENTRO 13h00min  às 17h00min 

MANAUS ZONA LESTE 8h00min  às 11h00min e de 13h30min às 17h00min 

MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL 9h00min às 13h00min 
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3.3. As vagas eventualmente remanescentes ao final das chamadas regulares do Processo Seletivo Sisu referente à primeira edição de 2014 
serão preenchidas por meio da utilização da lista de espera disponibilizada pelo Sistema de Seleção Unificada - Sisu.  

3.4. Para constar da lista de espera de que trata o item 3.3., o estudante deverá obrigatoriamente confirmar no Sisu o interesse na vaga, du-
rante o período especificado no Edital referido no item 3.1.  

3.5. O IFAM divulgará, no dia 10.02.2014, no endereço www.ifam.edu.br, a lista dos candidatos que declararam interesse em participar da lis-
ta de espera para preenchimento das possíveis vagas ociosas.  

3.6. Os estudantes serão chamados para lista de espera por ordem classificatória do Processo Seletivo do Sisu referente a primeira edição de 
2014. Considerando o disposto na Seção IV da Portaria Normativa MEC nº21/2012.  

3.7. A convocação para preenchimento das possíveis vagas ociosas será efetuada no dia 11/02, das 13h00min às 17h00min, no campus para 
onde o candidato pleiteia vaga;  

3.8. Na data da convocação, tipificado no subitem anterior, o candidato deverá comparecer pessoalmente ou através de seu procurador le-
galmente constituído munido dos documentos exigidos para matrícula, relacionados no Termo de Adesão do IFAM no Sisu 2014.  

 
 
4.  DOCUMENTAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DA  MATRÍCULA 

 
4.1. No ato da matrícula, os candidatos classificados deverão apresentar a seguinte documentação:  

4.1. Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente (original e fotocópia);  
4.2. Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente (original e fotocópia);  
4.3. Certidão de Nascimento ou Casamento (original e fotocópia);  
4.4. Carteira de Identidade (original e fotocópia);  
4.5. Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e fotocópia);  
4.6. Comprovante de residência com CEP atualizado (original e fotocópia);  
4.7. Comprovante do Serviço Militar, para o sexo masculino, se maior de 18 anos (original e fotocópia);  
4.8. Título de Eleitor; se maior de 18 anos (original e fotocópia);  
4.9. Para candidatos estrangeiros, além do item 4.4. apresentar a carteira de identidade, Registro Nacional de Estrangeiro e Passaporte –  

       RNE com visto de estudante, ou outro documento que, por previsão legal, permita que o estrangeiro estude no Brasil;  
4.10. 03 (três) fotografias 3x4, recentes;  
4.12. Na impossibilidade de apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar poderá ser apresentada no ato 
        da matrícula uma Declaração de Conclusão do Ensino Médio válida por um período de 30 dias (trinta dias) a contar da data de sua 
        emissão; 
4.14. No caso de cotistas L1 e L2 deverá comprovar ter cursado o Ensino Médio em sua totalidade em Rede Pública de Ensino; 
4.15. Na impossibilidade de apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar, poderá ser apresentada no ato  
         da matrícula, uma Declaração de Conclusão do Ensino Médio, discriminando que cursou o Ensino Médio em sua totalidade em Rede  
         Pública de Ensino. A declaração será válida por um período de 30 dias (trinta dias) a contar da data de sua emissão.   
4.16. Boletim do ENEM (disponível através do site www.mec.gov.br, banner do Sisu) 
 
 

5. DOCUMENTAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DA  MATRÍCULA 

 
5.1. Compete exclusivamente ao estudante se certificar de que cumpre os requisitos estabelecidos pela instituição para concorrer às vagas 

reservadas em decorrência do disposto na Lei nº 12.711/2012 sob pena de, caso selecionado, perder o direito à vaga.  
5.2. É de responsabilidade exclusiva do estudante a observância dos procedimentos e prazos estabelecidos nos editais e nas normas que re-

gulamentam o Sisu, bem como os respectivos horários de atendimento na instituição e a apresentação dos documentos exigidos para a 
matrícula.  

5.3. É de responsabilidade do estudante acompanhar, por meio do Portal do Sisu, no endereço http://sisu.mec.gov.br, e do sítio eletrônico da 
instituição, no endereço www.ifam.edu.br, eventuais alterações referentes ao Processo Seletivo do Sisu referente à primeira edição de 
2014.  

5.4. A inscrição do estudante no Processo Seletivo do Sisu referente à primeira edição de 2014 implica o conhecimento com a utilização e a 
divulgação de suas notas e das informações prestadas no Enem 2013, inclusive aquelas constantes do questionário socioeconômico, as-
sim como os dados referentes à sua participação no Sisu.  

5.5. A inscrição do estudante no Processo Seletivo do Sisu referente à primeira edição de 2014 implica o conhecimento e concordância ex-
pressa das normas estabelecidas na Portaria Normativa MEC Nº 21/2012 e nos editais divulgados pelo Sisu, bem como das  informações 
constantes do Termo de Adesão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas.  
 

 
 
 
 
INFORMAÇÕES: 
IFAM / Campus Manaus Centro. 
Fone: (92) 3621-6722. 
 

IFAM / Campus Manaus Distrito Industrial 
Fone: (92) 3614-6230 
 

IFAM-Campus Manaus Zona Leste. 
Telefone: (92) 8117-9300 / 9110-3437. 
Site: www.ifam.edu.br             

    
 

    Manaus (AM), 06 de janeiro de 2014.  
 
 
 

João Martins Dias 
Reitor 

   

http://www.ifam.edu.br/
http://www.mec.gov.br/

