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EDITAL Nº003/2021 – GCQS/DP/DETRAN-AM. 

 

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM, 

torna público, por intermédio da Gerência de Cursos deste Órgão, que estará realizando 

Curso Intensivo para Formação de Instrutor de Trânsito aos Centros de Formação de 

Condutores, no município de Manaus, com a finalidade de capacitar profissionais para 

atuarem no processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, de 

acordo com as Diretrizes, Disposições Gerais e Estrutura Curricular estabelecidas na 

Resolução do CONTRAN Nº789/2020, bem como exigências dispostas em seu Art.57, 

conforme discriminado abaixo: 

 

1. PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO: 

a) Ser maior de 21 anos de idade; 

b) Comprovar escolaridade de ensino médio; 

c) Ter, pelo menos, dois anos de efetiva habilitação legal para a 

condução de veículo; 

d) Ser aprovado em avaliação psicológica, para fins pedagógicos; 

OBS.: Candidato com prontuário de outra UF, somente poderá fazer 

a inscrição mediante transferência para o estado do Amazonas. 

 

2. EXIGÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DOS 

PROFISSIONAIS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE 

CONDUTORES, CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN 

Nº789/2020, ART.57: 

a) Ser maior de 21 anos de idade; 

b) Comprovar escolaridade de ensino médio; 

c) Ter, pelo menos, dois anos de efetiva habilitação legal para a 

condução de veículo; 

d) Não ter sofrido penalidade de cassação da Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH); 

e) Não ter cometido infração de trânsito de natureza gravíssima nos 

últimos 60 (sessenta) dias; 

f) Curso de capacitação específica para a atividade, bem como Curso de 

Direção Defensiva e Primeiros Socorros; 
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3. QUANTO AOS CRITÉRIOS DO CURSO: 

O referido curso será ministrado no município mencionado, de acordo 

com o estabelecido neste Edital, assim como os critérios estabelecidos pela Resolução 

do CONTRAN Nº789/2020, os quais valerão tanto para o aluno civil, quanto para o 

militar e demais Instituições. Portanto, não será permitido alteração desses itens, no 

decorrer do Curso, exceto em casos extremamente excepcionais, autorizados pela 

Diretoria Técnica deste Departamento de Trânsito. 

 

4. DA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DURANTE O CURSO: 

Ao final de cada módulo ou disciplinas de módulo, será realizada uma 

avaliação sobre os conteúdos ministrados. 

Será considerado aprovado o aluno que obtiver aproveitamento mínimo 

de 70% em cada módulo ou disciplinas de módulo, ou seja, média 7,0. 

O aluno que não alcançar a média em até 03 (três) módulos ou disciplinas 

de módulo poderá realizar as provas de recuperação, na data determinada pelo instrutor 

do módulo. Caso não consiga resultado satisfatório em 01 (uma) das três, em 

recuperação, poderá repetir o módulo ou disciplina do módulo em outra edição do 

Curso e receberá o certificado juntamente com a turma na qual refez o módulo. 

Ademais, caso o aluno fique em recuperação em mais de 03 (três) ou reprovar em 2 

(duas) disciplinas, por faltas ou por nota, estará automaticamente desligado do Curso e 

poderá realizá-lo em outra edição. O mesmo ocorrerá se o aluno ficar para recuperação 

em 04 (quatro) módulos ou disciplinas de módulos. 

 

5. DA FREQUÊNCIA DOS ALUNOS 

A frequência mínima para o Curso em questão é de 75% em cada módulo 

ou disciplina de módulo. Caso o aluno não atinja o mínimo estabelecido em 01 (um) dos 

módulos ou disciplina de módulo, estará reprovado por falta e poderá realizar a 

reposição em outra edição do Curso. 

O percentual permitido para a justificativa de faltas é de 25%, mediante 

declaração de trabalho ou atestado médico, no prazo de 48h. 
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6. DAS INSCRIÇÕES – (1ª Fase): Avaliação Psicopedagógica 

(Caráter Eliminatório). 

 Número de Vagas: 80 (oitenta), sendo 35 (trinta e cinco) 

reservadas aos policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), 

as quais, se não preenchidas até a data da inscrição, essas serão cedidas aos demais 

candidatos interessados nas respectivas vagas; 

 Data: 08 a 17/09/2021 ou até o preenchimento das vagas; 

 Horário: 09h as 13h; 

 Local: Setor de Cursos do DETRAN/AM; 

O Valor da taxa do psicopedagógico será de R$ 189, 61 (Cento e oitenta 

e nove reais e sessenta e um centavos), sendo efetuado o pagamento no banco 

BRADESCO, mediante protocolo. 

OBS.: O pagamento da referida taxa inerente à avaliação 

psicopedagógica é de cunho obrigatório, uma vez que essa é Pré-Requisito para o 

ingresso no Curso e necessita de atualização no sistema deste Departamento de 

Trânsito. 

 

7. REALIZAÇÃO DOS EXAMES PSICOPEDAGÓGICOS 

 Data: 27 a 30/09/2021, sendo os exames realizados em duas 

turmas, nos seguintes horários: 07:30h e 10:30h; 

 Local do Exame: Setor Médico deste Detran/AM; 

 

8.  CRITÉRIOS:  

 Uma vez agendada a data e hora do exame, esses não poderão ser 

alterados; 

 O candidato deverá obter percentil médio em todo o exame para 

ser aprovado; 

 O conjunto de exames em questão será composto de: 01 (uma) 

entrevista, 04 (quatro) testes e 01 (um) questionário; 

 Nas avaliações quantitativa, qualitativa, assim como a global, será 

verificado o perfil do candidato para atuar como Instrutor de 

Trânsito, na formação de condutores de veículos automotores e 

elétricos, em conformidade com a sua categoria atual na CNH; 
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9. INSCRIÇÕES PARA O CURSO: (2ªfase) 

Após aprovação na avaliação psicopedagógica, o candidato poderá 

realizar a inscrição para o Curso de Instrutor, conforme discriminado abaixo: 

 Período: 04 a 08/10/2021; 

 Horário: 09h às 13h; 

 Local: Gerência de Cursos do DETRAN/AM; 

 Valor do Curso: R$ 900,00 (novecentos reais), o qual poderá ser 

parcelado em 2 (duas) vezes (parcelas iguais): 1ª parcela: 

R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), na ocasião da 

matrícula. A 2ª parcela deverá ser efetuada 30 (trinta) dias após o 

início das aulas. Caso o valor total não seja liquidado em tempo 

hábil, o aluno não será certificado na data prevista para o evento. 

 A(s) parcela(s) ou o valor integral referente (s) ao Curso serão 

pagas mediante depósito na conta corrente do Detran, banco 

Bradesco; 

 Número de vagas para o Curso: 60 (sessenta); 

 Carga horária total: 180h/a; 

 

10. PERÍODO DE REALIZAÇÃO E LOCAL DO CURSO: 

 Início do Curso: 18/10/2021; 

 Término do Curso: 09/12/2021, o qual poderá finalizar antes ou 

após a data prevista; 

 O Curso será ministrado em 25 (vinte e cinco) horas semanais, de 

segunda a sexta-feira, com duração de 35 (trinta e cinco) dias 

úteis; 

 Entrega dos Certificados: a partir do dia 27/12/2021. 

 Local: Auditório do DETRAN 

 Horário: 18:00 as 22:00 

 

Manaus, 06 de agosto de 2021. 
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