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EDITAL N° 005 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020
ABERTURA
A Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas — FDT, em parceria com a Escola de
Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional — ESPI e no uso de suas
atribuições legais faz saber que dentro do cronograma de oferta do curso de cuidador de
idoso estarão abertas as pré-inscrições nos dias 05 e 06 de março de 2020, ou até o
preenchimento da quantidade de vagas para o processo seletivo simplificado do curso
"Cuidador de Idoso — Cuidadoso" para o ano de 2020.
A Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, através do seu corpo técnico e
administrativo será a instituição responsável pela execução deste processo seletivo em
todas as suas fases.
1.1 — Da Validade
O resultado deste processo seletivo será válido apenas para o preenchimento das
vagas do curso de cuidador de idosos e é destinado às pessoas interessadas em
desenvolver suas competências e habilidades para o cuidado com a pessoa idosa,
limitado ao número de vagas oferecidas conforme discriminado no item 1.2.
1.2 —Das Vagas e dos Cursos
Serão ofertadas 160 vagas distribuídas em 02 turmas conforme quadro abaixo:
Turma

Local

Vagas

Turno

Horário

1612020

ESPI/FDT

80

Matutino

08:00 às 12:00

17/2020

ESPI/FDT

80

Noturno

18:00 às 22:00

DA PRÉ-INSCRIÇÃO
2.1 — Para a pré-inscrição, o candidato deverá acessar o site da Fundação Dr. Thomas,
através do link "doutorthomassmanaus.am.gov.br", preencher os dados solicitados e.
em seguida, imprimir o seu comprovante de pré-inscrição.
2.2 — Somente será aceita uma pré-inscrição por candidato, que deverá ser maior de 18
anos, interessado em desenvolver suas competências e habilidades para o cuidado com a
pessoa idosa.
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2.3 — Quando for atingido o número de 240 pré-inscrições para cada turma (240 préinscritos na turma 16/2020 — matutino e 240 pré-inscritos na turma 17/2020 — noturno)
o processo estará encerrado, iniciando-se a fase de seleção e inscrição. A relação com os
nomes dos candidatos pré-inscritos estará disponível na sede da Fundação de Apoio ao
Idoso Dr. Thomas localizada na Rua Dr. Thomas, 798 — N. Senhora das Graças e no site
da Fundação, através do link "doutorthomas.manaus.am.gov.br".
3. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
3.1 — Os candidatos, cujos nomes constarem da relação de pré-inscritos, deverão
comparecer ao Parque Municipal do Idoso (PM1), localizado na Rua Rio Mar, n°
1324, Bairro Nossa Senhora das Graças, entre os dias 11, 12 e 13 de março de 2020, no
horário das 08 horas às 11 horas e 30 minutos e das 13 horas às 16 horas e 30
minutos, para efetuar sua inscrição e agendar data para entrevista e preenchimento
de questionário, munidos dos documentos abaixo:
Ficha de inscrição preenchida e assinada (fornecida pela FDT);
2 fotos 3x4 recentes;
RG (original e cópia);
CPF (original e cópia);
Comprovante de residência (original e cópia);
Certificado de reservista [homens] (original e cópia);
Certidão de casamento, nascimento ou divórcio (original e cópia);
Certificado de conclusão do ensino médio (original e cópia) ou declaração de
conclusão do ensino médio (original e cópia).
3.2 — Não serão aceitos documentos irregulares, ilegíveis ou rasurados.
A PRÉ-INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, IMPLICAI
ACEITAÇÃO IRRESTRITA DAS CONDIÇÕES AQUI ESTABELECIDAS, NÃO
CABENDO AO CANDIDATO QUALQUER RECURSO QUANTO ÀS NORMAS
CONTIDAS NESTE EDITAL.
4. DA AVALIAÇÃO
4.1 — A avaliação será realizada em uma única etapa através de entrevista e
preenchimento de questionário que inclui questões relativas às expectativas sobre o
curso, e entendimento prévio sobre o envelhecimento humano.
4.2 — As avaliações serão realizadas no Parque Municipal do Idoso (PMI), no
endereço descrito no item 3, nas datas e horários agendados no ato da inscrição.
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4.3 — O preenchimento dos questionários acontecerão nos dias 18, 19 e 20 de março
de 2020, no horário das 08 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas.
4.4 — O candidato não poderá realizar a avaliação fora da data e horário indicado no ato
da sua inscrição.
4.5 — O não comparecimento do candidato no dia de sua avaliação implicará na sua
eliminação automática.
DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 — A classificação final dos candidatos será feita após o término dos trabalhos da
comissão de avaliação, de acordo com o número de vagas ofertadas, conforme item 1.2
deste edital.
DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
6.1 — A relação final dos candidatos classificados será divulgada a partir do dia 27 de
março de 2020 nas dependências da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, nas
redes sociais e no site "doutorthomas.manaus.am.gov.br".
DA MATRÍCULA
7.1 — A matricula institucional dos candidatos classificados, na forma dos itens 4 e 5
será procedida pela coordenação do curso de cuidador de idoso da Fundação de Apoio
ao Idoso Dr. Thomas (Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Envelhecimento em
Manaus — NEPEM), nos dias 01, 02 e 03 de abril de 2020, no horário de 08 horas às
11 horas e 30 minutos e de 13 horas às 16 horas e 30 minutos, no Parque Municipal
do Idoso (PMI), no endereço descrito no item 3 deste edital.
7.2 — A falta de comprovação de qualquer dos requisitos especificados neste edital
impedirá a matricula do candidato eliminando-o do processo seletivo.
7.3 — O pagamento da taxa, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), será efetuado no
ato da matricula.
8 — DO INICIO DAS AULAS
8.1 — As aulas teóricas serão ministradas de segunda-feira a sexta-feira, para o turno
matutino, e de segunda-feira a quinta-feira, para o turno noturno, no local a ser
definido.
8.2 — O estágio supervisionado será realizado nas dependências da Fundação Municipal
de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas" (FDT), de segunda-feira à sexta-feira, no horário de
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08 horas até às 12 horas para uma turma e no horário de 13 horas até às 17 horas para
outra turma, anteriormente já dividida.
8.3 — Segue cronograma abaixo:
Turma

Estágio

Teoria

Local

Turno

Período
13/04/2020 A
03/07/2020
04/05/2020 A
06/08/2020

16/2020

ESPI/FDT

MATUTINO
08h ÀS 12h

17/2020

ESPINDT

NOTURNO
186 ÀS 22h

Turno
MATUTINO
08h ÀS 126
VESPERTINO
136 às 17h
MATUTINO
08h ÀS 12h
VESPERTINO
13h às 17h

Período
06/07/2020 A
07/08/2020
10/08/2020 A
14/09/2020

Manaus, 17 de fevereiro de 2020.
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MARTHA MOUTINHO DA COST CRUZ
Diretora Presidente da Fundação
Apoio ao Idoso Dr. Thomas

