AVISO Nº. 017/2011
CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTE DE
AUTORIDADE DE TRÂNSITO
A PREFEITURA DE MANAUS, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de
suas atribuições e prerrogativas legais e de acordo com o art. 37, inciso II, da Constituição Federal de
1988, faz tornar público o presente AVISO N.º 017/2011, para convocar os candidatos aptos no Teste
Psicológico à realização da próxima etapa do concurso objeto do Edital n.º 001/2011 – PMM, Curso de
Formação Profissional de Agente de Autoridade de Trânsito, previsto no item 17 do Edital do
Concurso.
As matrículas serão realizadas no escritório de Centro de Estudos Avançados e Treinamento – CEAT, à
Rua 25, número 1031 – Conjunto Castelo Branco, Bairro Parque Dez de Novembro (próximo à Rua do
Comércio, por trás da Cachaçaria do Dedé).
Os candidatos convocados nesta etapa deverão imprimir a Ficha de Inscrição disponível no site
www.ceatconcursos.com.br e apresentá-la, devidamente preenchida, juntamente com os seguintes
documentos nas datas e horários descritos na lista de convocação também disponível no site
supracitado:









Carteira de Identidade original e cópia;
CPF original e cópia;
Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Equivalente, reconhecido por órgão competente, com
o respectivo histórico escolar, original e cópia;
02 (duas) fotografias coloridas, recentes, sem óculos, sem barba, em tamanho 3X4;
Comprovante de residência atualizado (água, luz ou telefone fixo), original e cópia;
Certificado de Reservista de 1ª ou 2ª Categoria ou do Certificado de Dispensa de Incorporação
(CDI), original e cópia (para os candidatos do sexo masculino);
Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição e/ou justificativa eleitoral, original e
cópia;
Se o candidato for ex-servidor público, deve apresentar declaração expedida pelo setor de pessoal
de que não tenha sido demitido em decorrência de prática de ato irregular contra a administração
pública ou a instituição.

Faculta-se a todos os candidatos, a apresentação dos seguintes documentos:
 Carteira do PIS ou PASEP original e cópia;
 Atestado de bons antecedentes da Polícia Civil do(s) Estado(s) onde residiu nos últimos 05 (cinco)
anos, para os candidatos residentes no interior do Amazonas e outros Estados da Federação;
Em conformidade com o ítem 17.3 em consonância com os itens 5.1, 5.2 e 6.2 do Edital do Concurso, fica
definida, através desta convocação, como data-limite de apresentação dos seguintes documentos
comprobatórios, a Data de Nomeação do Candidato.




Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “AB”, “AC”, “AD” ou “AE” (original e cópia),
dentro do prazo de validade, ressaltando que o candidato não deverá estar cumprindo processo de
suspensão ou com habilitação cassada;
Certidões Negativas das Varas Criminais e Cíveis dos lugares onde tenha residido nos últimos 05
(cinco) anos (disponíveis no site http://consultasaj.tjam.jus.br/esaj/);
Certidão Negativa da Justiça Federal (disponível no site http://www.jf.jus.br/cjf/servico/certidaonegativa).

Manaus, 05 de agosto de 2011.
PAULO EIZEN YAMAGUTI
Secretário Municipal de Administração, em exercício – SEMAD

