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EDITAL Nº 001/2021 - GCQP/DP/DETRAN-AM 
 

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

público que estará realizando Curso Intensivo para Formação de INSTRUTOR DE 

TRÂNSITO para os CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES, no município 

de Tabatinga, de acordo com as Diretrizes, Disposições Gerais e Estrutura Curricular 

estabelecidas na Resolução do CONTRAN 789/2020, bem como exigências 

dispostas em seu Art. 57º, 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; 
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 mesmo para o Estado do Amazonas. 

 
 

SÃO EXIGÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DOS 

PROFISSIONAIS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (RESOLUÇÃO 

do CONTRA  Nº. 789/2020, Art. 57):  

a)  no mínimo, vinte e um anos de idade;                                                                
b)  curso de ensino médio completo;                                                                     
c)  ter, pelo menos, dois anos de efetiva habilitação legal para a condução de            
veículo;                                                                                                                
d)  não ter sofrido penalidade de cassação da CNH;                                           
e)  não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos  
últimos sessenta dias; e                                                                                       
f)  curso de capacitação específica para a atividade e curso de direção 
defensiva e primeiros socorros. 

 

QUANTO AOS CRITÉRIOS DO CURSO: 
O referido curso será ministrado no município acima mencionado, de acordo 

com o estabelecido neste Edital e com os critérios estabelecidos pelas resolução do 
CONTRAN  Nº 789/2020, os quais valerão tanto para o aluno civil quanto para o 
militar e das demais instituições. Portanto, não será permitido nenhuma alteração 
dos mesmos no decorrer do curso, exceto em casos extremamente excepcionais  
autorizado pela Diretoria Técnica deste Departamento. 

       DA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DURANTE O CURSO: 
Ao final de cada módulo ou disciplinas de módulo será realizada uma 

avaliação sobre os 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) módulos ou disciplinas de 
módulo poderá realizar as provas de recuperação, na data determinado pelo 
instrutor do módulo. Caso não consiga resultado satisfatório em 01 (uma) das três, 
em recuperação,  poderá repetir o módulo ou a disciplina do módulo em outra edição 
do curso e será certificado juntamente com a turma na qual refez o módulo. Se ficar 
pra recupração em mais de 03 (três)  ou reprovar em duas disciplinas, por faltas ou 
por nota, estará automaticamente desligado do curso e poderá repeti-lo em outra 
edição. O mesmo ocorrerá se ficar pra recuperação em 04 (quatro) módulos ou 
disciplinas de módulos. 

 
       DA FREQUÊNCIA DOS ALUNOS NO CURSO: 

A Frequência mínima será 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 no mesmo por falta e poderá 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: 90 (noventa). Sendo 10 reservadas aos CFC’s dos interiores 

que, se não preenchidas até a data da inscrição, serão cedidas aos 
demais candidatos interessados em uma vaga; 

 Data: 01 a 10/06/2021 ou até o preenchimento das vagas; 
 Horário: 08:00 às 12:00 
 Local: Posto do  DETRAN-AM/ TABATINGA; 

 
Valor da taxa do psicopedagógico será de R$ 189,61 e será paga no 
Bradesco, mediante protocolo. 

 
OBS: I - O pagamento da taxa referente à avaliação psicopedagógica é de 

cunho obrigatório, por ser esta o pré-requito para o ingresso no curso e necessita de 
atualização no sistema deste Departamento de Trânsito. 

         II - Caso não haja quórum para a formação da turma, haverá 
ressarcimento do valor pago aos inscritos  

REALIZAÇÃO DOS EXAMES  PSICOPEDAGÓGICO 

Data: de 05 a 08/07/2021 -  duas  turmas;  Horários: 08:30h e 13:30h. 
Local do Exame: a ser determinado 

 
CRITÉRIOS: 

 1 - Uma vez agendada a data e hora do exame, o mesmo não poderá ser 
alterada; 

          2 - O candidato deverá obter percentil médio em toda testagem para ser 
aprovado; 
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              3 -   A Bateria será composta de 01 (uma) entrevista, 04 (quatro) testes e (01) 
um questionário;.  

          4 -  Na avaliação quantitativa, qualitativa e global da bateria 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 da CNH. 

 
         INSCRIÇÕES PARA O CURSO: (2ª fase)  

Após aprovação no Exame Psicopedagógico. 
 
Período: de 13 a 16/07/2021. 
Horário: 08:00h às 12:00h - Local: Posto do DETRAN/AM/TABATINGA 
Valor do Curso: R$ 900,00 (novecentos reais), podendo ser dividido em duas vezes 
em parcelas iguais - 1ª parcela – R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) na 
ocasião da matrícula e a 2ª parcela,  30 (trinta) dias após o início das aulas. Caso 
não seja liquidado o valor total em tempo hábil, o aluno não será certificado na data 
prevista para o evento.  

A(s) parcela(s) ou o valor integral referentes ao curso serão pagas mediante  
depósito na conta corrente do Detran-Am  no Banco Bradesco. 

Número de vagas para o curso: 50 (cinquenta).  
Carga horária total do Curso: 180 h/a. 
 OBS: Serão reservadas 10 (dez) vagas destinadas às instituições do sistema 
de segurança públicas nas esferas Federal, Estadual e Municipal, Forças Armadas 
(FFAA).  

         PERÍODO DE REALIZAÇÃO E LOCAL DO CURSO: 
  

O Início do curso:  26/07/2021;      Término:  04/09/2021. 

O curso será ministrado com 30 (trinta) horas semanais, de segunda a 

sábado e terá duração de 36 (trinta e seis) dias úteis de segunda a sábado. 

Entrega dos Certificados: a partir do dia 24/09/2021. 

 

 

  Manaus, 12 de maio de 2021. 

 

 

_____________________________________________ 

RODRIGO DE SÁ BARBOSA 
Diretor-Presidente 
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