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EDITAL Nº 001/2020 - GCQS/DP/DETRAN-AM 

 

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

público que estará realizando Curso para Formação de INSTRUTOR DE TRÂNSITO para 

os CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES de acordo com as Diretrizes, 

Disposições Gerais e Estrutura Curricular estabelecidas na Resolução 358/2010 do 

CONTRAN, bem como exigências dispostas em seu Art. 19º, conforme discriminado 

abaixo: 

Este curso tem a finalidade de capacitar profissionais para atuarem no processo de 

formação de condutores de veículos automotores e elétricos.  

 

PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:  

a) Ser maior de 21 anos;  

b) Comprovar escolaridade de ensino médio;  

c) Ser habilitado, no mínimo, há dois anos (Categoria B ou AB) ou já possuir 

categorias C, D, ou E;  

d) Ser aprovado em avaliação psicológica para fins pedagógicos.  

 

OBS: Candidato com prontuário de outra UF, só poderá fazer a inscrição mediante a 

transferência do prontuário para o Estado do Amazonas.  

 

SÃO EXIGÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS 

DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (RESOLUÇÃO Nº. 358-

CONTRAN, de 13/08/2010, ART. 19): 

  

a) Ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade;  

b) Comprovar escolaridade de Ensino Médio; 

c) Ter no mínimo 02 (dois) anos na categoria B ou 1 (um) ano na categoria D;  

d) Não ter sofrido penalidade de cassação da CNH ou ter pendências 

administrativas;  

e) Não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima, ser 

reincidente em infrações graves ou médias, nos últimos 60 (sessenta) dias.  

 

 QUANTO AOS CRITÉRIOS DO CURSO:  

      O Referido curso será ministrado de acordo com os critérios estabelecidos pela 

resolução 358/2010 do CONTRAN, os quais valerão tanto para o aluno civil quanto para o 

militar e de demais instituições, portanto, não será permitido nenhuma alteração dos 

mesmos no decorrer do curso.  

 

DA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DURANTE O CURSO  

      Ao final de cada módulo ou disciplinas de módulo será realizada uma avaliação acerca 

dos conteúdos ministrados.  
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      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) disciplinas dos módulos poderá 

realizar as provas de recuperação, na data determinada pelo professor da disciplina. Caso o 

aluno não consiga resultado satisfatório, em 01 (uma) das três disciplinas a qual ficou em 

recuperação, ele poderá repetir a matéria em outra edição do curso e será certificado 

juntamente com a turma na qual refez. Se o candidato ficar em recuperação em mais de 03 

(três) disciplinas ou reprovar em duas disciplinas, por faltas ou por nota, ele estará 

automaticamente desligado do curso. 

       

DA FREQUÊNCIA DOS ALUNOS NO CURSO:  

 

     A Frequência mínima será de 75% em cada módulo ou disciplina de módulo. Caso o 

candidato não atinja o mínimo estabelecido em 01 (um) dos módulos ou disciplina de 

módulo, estará reprovado por falta, podendo fazer a reposição em outra edição do curso.      

As faltas só serão justificadas até 25%, mediante declaração de trabalho ou atestado 

médico, no prazo de 48 horas. 

 

DAS INSCRIÇÕES - (1ª Fase): Avaliação Psicopedagógica (Eliminatória).  

Nº de Vagas: 120 (cento e vinte). Sendo 10 reservadas aos CFC`s do interior do Estado 

que, se não preenchidas até a data da inscrição, serão cedidas aos demais candidatos 

interessados em uma vaga;  

Data: 02 a 09/03/2020 ou até o preenchimento das vagas; 

 Horário: 08:00 às 12:00h; Local: Gerência de Cursos do DETRAN-AM;   

Valor da taxa: R$ 189,61. 

OBS: O pagamento da taxa referente à avaliação psicopedagógica é de cunho obrigatório, 

por ser esta o pré-requisito para o ingresso no curso. 

 

AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA  
Data: 12/03 a 19/03/2020  

Horário: (duas turmas) 07:45h - 1ª Turma  e 10:30m – 2ª Turma  

Local do Exame: Dependências do Setor Médico/Psicológico do DETRAN/AM  

 

Obs.: 1 - Uma vez agendada a data e hora do exame, não poderá ser alterada;  

          2 - O candidato deverá obter percentil médio em toda testagem para ser aprovado;  

          3 - A Bateria de exames será composta de 01(uma) entrevista, 04 (quatro) testes e 01 

(uma) redação.  

          4. Na avaliação quantitativa e global da bateria será verificado o perfil do candidato 

para atuar como Instrutor de Trânsito para formação de condutores de veículo automotor, 

em conformidade com a sua categoria atual de CNH.  

 

INSCRIÇÕES PARA O CURSO: (2ª fase)  
     Após aprovação no Exame de Avaliação Psicopedagógica.  

Período: de 23 a 26/03/2020. 

Horário: 08:00 às 12:00h - Local: Gerência de Cursos do DETRAN-AM 

Valor do Curso: R$ 900,00 (novecentos reais), pago em 2 (duas) parcelas, por meio de 

Depósito Bancário Identificado: Banco – Bradesco. Agência: 3739. C/C: 16.062-8. CNPJ: 

04.224.028/0001-63. 

Forma de Pagamento: R$ 450,00 feito no ato da matrícula e, o restante, R$450,00, 45 

(quarenta e cinco dias após o início do curso), dia 20/05/2020 para a turma 1, e dia 

18/05/2020 para a turma 2. 
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Número de vagas para o curso: 45 (quarenta e cinco) para cada turma.  

Carga horária total do Curso: 180 h/a. 

 

OBS: Serão reservadas 10 (dez) vagas destinadas às instituições do Sistema de Segurança 

Pública nas esferas Federal, Estadual e Municipal, Forças Armadas (FFAA), sem ônus, por 

ordem de inscrição, sem reserva de vaga. Há cobrança, apenas, da taxa do exame 

psicopedagógico.  

 

A taxa referente ao exame psicopedagógico será paga no banco Bradesco, em boleto gerado 

no Setor de Cursos - Detran-Am/Sede.  

Quanto à isenção do valor do Curso, será necessário o envio de um requerimento de 

solicitação à Gerência de Cursos, no prazo de 10 (dez) úteis antes do início das inscrições 

para o curso, podendo ser concedida ou não.  

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO E LOCAL DO CURSO:  

  

O Curso será realizado no período de:  

06/04 a 03/07/2020 (Turma 1: semanal). 

04/04 a 25/07/2020 (Turma 2: aos sábados). 

 

Datas para pagamentos das taxas: Turma 1: 1ª parcela paga no ato da matrícula e a 

segunda parcela paga 45 dias após o início do curso, dia 20/05/2020 

Datas para pagamentos das taxas: Turma 2: 1ª parcela paga no ato da matrícula e a 

segunda parcela paga 45 dias após o início do curso, dia 18/05/2020 

 

Obs.: Só haverá turmas aos sábados, se houver quórum para o fechamento de turma.  

 

Certificação dos formandos: 16/07/2020 – no Auditório do DETRAN/AM.  

 

Local da realização do curso: Sala de Aula da CRT.  

 

Turno:  
Turma 1: Noturno, semanal, das 19:00 às 22:00h.  

Turma 2: Diurno: aos sábados, das 08 às 12h e das 13 às 17h. 

 

 

 

 

Manaus, 17 de fevereiro de 2020 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

RODRIGO DE SÁ BARBOSA 

Diretor-Presidente 
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ANEXO I 

 

 

CRONOGRAMA DE EVENTOS 

 

EVENTOS DATA 

Publicação do edital 17/02/2020 

Período de inscrição 1ª fase  02 a 09/03/2020 

Avaliação Psicopedagógica 12 a 19/03/2020 

Período de inscrição 2ª fase 23 a 26/03/2020 

Período de realização do Curso turma 1 06/04 a 03/07/2020 (Turma 1: semanal). 

Período de realização do Curso turma 2 
(A turma 2 só será montada se houver quorum) 

04/04 a 25/07/2020 (Turma 2: sábados). 

Datas para Pagamento das taxas:   R$ 450,00 feito no ato da matrícula e, o 

restante, R$450,00, 45 (quarenta e cinco 

dias após o início do curso), dia 20/05/2020 

para a turma 1. 

Datas para Pagamento das taxas R$ 450,00 feito no ato da matrícula e, o 

restante, R$450,00, 45 (quarenta e cinco 

dias após o início do curso), dia 18/05/ 

2020 para a turma 2. 

Certificação dos formandos: Turma 1 16/07/2020 

Certificação dos formandos: Turma 2 06/08/2020 

 

 

 


