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CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 – CENTRO CULTURAL FRANCO 

AMAPAENSE PARA CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA E 

OFICINAS (CFIC) 2020  

  

  
A Diretora do Centro Cultural Franco Amapaense (CCFA), no uso de suas 

atribuições legais conferidas pelo Decreto nº 0165/2018, de 26 de janeiro de 2018 e 

regimental do CCFA, publica a Chamada Pública para ingresso de alunos nos 

CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) e considerando:  

  

• O Art. 39, da LDBEN nº. 9394 de 20 de dezembro de 1996, alterado pela Lei nº 

11.741 de16 de julho de 2008, que estabelecem diretrizes e bases da educação 

nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação 

profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da 

educação profissional e tecnológica;  

  

• O Decreto nº. 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o §2º do art. 36 

e os arts. 39 a 41 da Lei nº. 9394/1996;  

  

• A Resolução nº. 6, de 20 de setembro de 2012, que define diretrizes 

curriculares nacionais para a educação profissional e técnica;  

  

• A Resolução nº. 64, de 2013, do Conselho Estadual de Educação do Amapá, 

que fixa normas para a educação profissional técnica de nível médio e 

educação profissional para o sistema de ensino do Estado do Amapá (Alterada 

e Republicada).  

  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

  

A Chamada Pública visa à seleção de candidatos para provimento de vagas em 

Oficinas e Curso FIC com o total de 539 vagas (quinhentas e trinta e nove) conforme 

item 5.   

  

1.1. Os cursos serão ofertados no CCFA, sito na Av. General Gurjão, 32, Bairro 

Central, esquina com a Rua Binga Uchoa, no Município de Macapá, Estado do 

Amapá:  

  

a) Classificar para o período letivo de 2020, os candidatos até o limite das vagas 

disponíveis por turma e turno;  

  

b) Os candidatos deverão obedecer aos critérios de ingresso e de matrícula.  

  

c) Realizar matrículas nos dias 9, 10 e 11 de março de 2020, por ordem de 

chegada, nos horários de 8h as 11h e de 14h as 17h, na Secretaria do Centro, 

localizada na Av. General Gurjão, 32, Bairro Central, esquina com a Rua 

Binga Uchoa, em Macapá.  
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1.2. A realização desta Chamada Pública CFIC 2020 fica sob a responsabilidade da 

Comissão Organizadora da Chamada Pública do CFIC 2020 do CCFA/SEED, 

conforme Portaria Interna nº 0001/2020-CCCFA/SEED/GEA, que terá a incumbência 

de executar todo do processo do referido certame, bem como as demais informações, 

além de resolver as situações omissas.  

  

1.3. Poderão participar da Chamada Pública CFIC 2020 os (as) candidatos (as), que 

preencham os requisitos de acesso e que possuam a documentação comprobatória 

exigida.  

  

1.4. A inscrição dos (as) candidatos (as) ocorrerá pela ordem de chegada e, se 

efetiva como matrícula se atender aos requisitos de acesso;  

  

2. DAS INSCRIÇÕES  

  

2.1. As inscrições serão realizadas presencial e exclusivamente na Secretaria do 

CCFA, das 8h às 11h e das 14h às 17h, com distribuição de senhas, por ordem de 

chegada.  

  

2.2.  Poderão participar da Chamada Pública os (as) seguintes candidatos (as):  

  

N.  CURSOS  

1  Curso de Biojóias - 160h - artesãos e público interessado  

2  
Curso de Contador de Histórias - 160 horas: A partir de 16 anos, Ensino Fundamental 

(completo) comprovante de escolaridade;  

3  Curso de Francês - 160 horas:  

4  
Curso de Informática Básica - 60 horas: A partir de 14 anos, Ensino Fundamental 

(completo) comprovante de escolaridade;  

5  Curso de Pintura em Tecidos - 160h - artesãos e público interessado  

6  
Curso de Recreador  -  160 horas: A partir de 16 anos, Ensino Fundamental (completo) 

comprovante de escolaridade;  

7  Curso Produção de Bonecas - 160h - artesãos e público interessado  

8  
Oficina  de  Conversação  em  Francês  - 40 horas: graduados (as) em Letras/Francês, 

comprovante de escolaridade  

9  Oficina de Artesanato com Feltro e Fuxico- 40h: artesãos e público interessado;  

10  
Oficina de Práticas de Conversação em Língua Francesa - 40h: pessoas que 

comprovem o nível intermediário em Língua Francesa, comprovante de escolaridade;  

11  Oficina de Produção de Guardanapos - 40h: artesãos e público interessado;  
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12  Oficina de Quadros Bordados - 40h: artesãos e público interessado;  

13  

Oficina de Uso de Aplicativos para Aprendizagem da Língua Francesa - 40h: 

pessoas que comprovem o nível básico em Língua Francesa, comprovante de 

escolaridade;  

14  Oficina Francês básico adultos - 40 horas  

  

2.3. É vedada a inscrição condicional, fora do período estabelecido, via postal, via fax 

ou correio eletrônico.  

  

2.4. O (A) candidato (a) deverá obrigatoriamente preencher de forma completa todos 

os campos da ficha disponível no ato da inscrição.  

  

2.5. O (A) candidato (a) no ato da inscrição fará opção pelo turno no qual pretende a 

vaga. Depois de confirmada a inscrição, não haverá alteração de opção de turno.  

  

2.6. O (A) candidato (a) inscrito (a) assume total responsabilidade pelas informações 

prestadas, arcando com as consequências de eventuais erros/equívocos nas 

informações fornecidas, pois é o (a) único (a) responsável pelo correto fornecimento das 

informações de sua inscrição.  

  

2.7. A inscrição do (a) candidato (a) implicará o seu conhecimento e a tácita aceitação 

das normas e condições estabelecidas neste regulamento, que não poderá alegar 

desconhecimento.  

  

2.8. À Pessoa com Deficiência é assegurado o direito de se inscrever nesta Chamada 

Pública para o CFIC e oficinas 2020, desde que as habilidades e competências 

exigidas no curso e previstas neste Regulamento, sejam compatíveis com suas 

necessidades especiais. Serão reservadas o total geral de 08 (oito) vagas às Pessoas 

com Deficiências, conforme Decreto n°. 3.298, de 20 de Dezembro de 1999, publicado 

do Diário Oficial da União, de 21 de Dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n°. 

5.296, de 02 de Dezembro de 2004.  

  

2.9. Consideram-se Pessoa com Deficiência àquela que se enquadra nas categorias 

discriminadas no artigo 4° do Decreto 3.298/99. A Pessoa com Deficiência candidata 

a uma vaga deverá especificar qual a sua necessidade de atendimento educacional 

especializado no ato da inscrição nos termos estabelecidos pelo Decreto 3.298/99 de 

20 de dezembro de 1999 e Decreto n° 5296 de 02 de Dezembro de 2004.  

  

2.10. 5% do total de vagas serão destinadas para o Sistema de Cotas: candidatos (as) 

com deficiência e aos que se autodeclararem afrodescendentes, pardos (as), 

indígenas ou LGBT+, em conformidade com a Lei de cotas, aos (as) candidatos (as) 

selecionados (as).  

  

2.11. Não havendo candidatos (as) classificados (as) para preenchimento das vagas 

reservadas às Pessoas com Deficiência, Afrodescendentes, Pardos, Indígenas ou 
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LGBT+, estas serão preenchidas por candidato (a) da ampla concorrência, com estrita 

observância da ordem de chegada.  

  

2.12. As inscrições serão por ordem de chegada, antecedida por uma triagem 

documental que deverá estar de acordo com o estabelecido neste Regulamento e, 

juntamento aos documentos obrigatórios deve-se apresentar RG ou documento oficial 

com foto para dar direito ao recebimento de uma senha e posterior efetivação da 

inscrição.  

  
3. DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO  

  

3.1. O Comprovante de inscrição será emitido e entregue no ato da matrícula na 

secretaria do CCFA.  

  
4. DAS VAGAS  

  

4.1.  Serão oferecidas, vagas para ingresso no 1° semestre letivo de 2020, assim 

distribuídas:  

  

CURSO  TURMAS C/H VAGAS  

Curso Biojóia  TURMA 01 - 14h00/18h00 (3ª, 5ª, 6ª) 160 25  

Curso de Contador de História  
TURMA 01 - 08h00/12h00 (2ª, 4ª e 6ª) 

160 25  

Curso de Contador de História  
TURMA 02 - 18h00/22h00 (3ª, 5ª e 6ª) 

160 25  

Curso de Informática Básica  TURMA 01 - 14h00/16h00 (2ª e 4ª) 60 15  

Curso de Informática Básica  TURMA 01 - 08h00/10h00 (2ª e 4ª) 60 15  

Curso de Informática Básica  TURMA 01 - 19h00/21h00 (2ª e 4ª) 60 15  

Curso de Pintura em tecidos  
TURMA 01 - 14h00/18h00 (2ª, 4ª e 6ª) 

160 25  

Curso de Recreador  
TURMA 01 - 08h00/12h00 (3ª, 5ª e 6ª) 

160 25  

Curso de Recreador  
TURMA 02 - 14h00/18h00 (3ª, 5ª e 6ª) 

160 25  

Curso de Recreador  
TURMA 03 - 18h00/22h00 (2ª, 4ª e 6ª) 

160 25  

Curso Francês básico para adulto  TURMA 01 - 07h3/09h30 (2ª, 4ª, 6ª) 160 15  

Curso Francês básico para adulto  TURMA 02 - 09h45/11h45 (2ª, 4ª, 6ª) 160 15  

Curso Francês básico para adulto  TURMA 03 - 07h30/09h30 (3ª, 5ª, 6ª) 160 15  

Curso Francês básico para adulto  TURMA 04 - 09h45/11h45 (3ª, 5ª, 6ª) 160 15  

Curso Francês básico para adultos  TURMA 01 - 15h45/17h45 (3ª, 5ª, 6ª) 160 13  

Curso Francês básico para adultos  TURMA 02 - 13h30/15h30 (3ª, 5ª, 6ª) 160 13  

Curso Francês básico para adultos  TURMA 03 - 15h45/17h45 (2ª, 4ª, 6ª) 160 13  

Curso Francês básico para adultos  TURMA 04 - 18h/20h (2ª, 4ª, 6ª) 160 13  

Curso Francês básico para adultos  TURMA 05 - 18h/20h (3ª, 5ª, 6ª) 160 13  

Curso Francês básico para criança  TURMA 01 - 07h30/ 09h30 (2ª, 4ª, 6ª) 160 15  

Curso Francês básico para criança  TURMA 02 - 09h45/11h45 (2ª, 4ª, 6ª) 160 15  
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Curso Francês básico para Criança  TURMA 04 - 15h45/17h45 (3ª, 5ª, 6ª) 160 15  

Curso de Francês Básico para 

Adolescentes 

TURMA 01 - 07h30/09h30 (3ª, 5ª, 6ª) 160 15 

Curso de Francês Básico para 

Adolescentes 

TURMA 02 - 09h45/11h45 (3ª, 5ª, 6ª) 160 15 

Curso de Francês Básico para 

Adolescentes 

TURMA 03 - 13h30/15h30 (3ª, 5ª, 6ª) 160 15 

Curso Produção de Bonecas  TURMA 01 - 08h00/12h00 (3ª, 5ª, 6ª) 160 25  

Oficina de Artesanato com feltro e 

fuxico  TURMA 02 - 14h30/17h30 (3ª, 5ª, 6ª) 40 25  

Oficina de Produção de 

Guardanapos  TURMA 02 - 14h30/17h30 (3ª e 5ª) 40 25  

Oficina de Quadros Bordados  TURMA 02 - 08h00/11h00 (3ª, 5ª, 6ª) 40 25  

Oficina Práticas de conversação 

língua francesa  TURMA 03 - 16h00/18h00 (3ª, 5ª) 40 15  

Oficina Projeto Conversação em 

francês  TURMA 02 -14h00/16h00 (3ª, 5ª) 40 15  

Oficina:Uso de aplicativos para 

aprendizagem de língua francesa  TURMA 01 - 10h00/12h00 (2ª, 4ª) 40 15  

 580 

 

* DO SISTEMA DE COTAS  

  

4.2.  Das vagas oferecidas  

  

- 08 vagas para Pessoas com Deficiência (desde que as deficiências sejam 

compatíveis com o exercício de suas atividades profissionais; 08 vagas reservadas ao 

(à) candidato (a) de origem indígena, 08 ao (a) Afrodescendente, pardos (as) e 08 

vaga ao (a) LGBT+, conforme a seguir:  

  
COTISTAS CURSO 

FRANCÊS 
CURSO 

RECREADOR 
INFORMÁTICA 

BÁSICA 
CURSO 

ARTESANATO 
CONTAÇÃO 

DE 
HISTÓRIAS 

OFICINA 

FRANCÊS 
OFICINA 

ARTESANATO 
TOTAL 

LGBT+  2 1 1 1 1 1 1 8 

PESSOA COM  
DEFICIÊNCIA  

2 1 1 1 1 1 1 8 

INDÍGENA  2 1 1 1 1 1 1 8 

AFRODESCENDENTE  2 1 1 1 1 1 1 8 

PARDO  2 1 1 1 1 1 1 8 

  
4.3. Apresentar laudo médico atestando a espécie, grau e/ou nível da deficiência, com 

expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doenças (CID), anexados a Ficha de Inscrição, quando o (a) candidato (a) se declarar 

Pessoa com Deficiência, que pretendem fazer uso das prerrogativas que são 

facultadas pelo Decreto  nº. 3.298/99;  
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4.4. Os (As) candidatos (as) indígenas comprovarão através de documentos 

expedidos pelo órgão competente a essa condição;  

  

4.5. Os (As) candidatos (as) Afrodescendentes e Pardos (as), deverão apresentar 

declaração se declarando Afrodescendentes ou Pardos (as) competente a essa 

condição.   

4.6. Serão automaticamente remanejadas para os participantes da ampla 

concorrência, as vagas que não houver candidato (a)s inscrito (a)s ou aprovado (a)s 

no sistema de cotas;  

  

4.7. A Comissão Organizadora da Chamada Pública CFIC 2020 do CCFA se reserva 

o direito de proceder à conferência das informações prestadas pelo (a) candidato  

  

(a) quanto a sua veracidade, a qualquer momento, diante da constatação de 

irregularidade, o (a) candidato (a) terá automaticamente seu pedido de inscrição 

indeferido.  

 

5. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO (A) CANDIDATO (A)  

  

5.1. A inscrição do (a) candidato (a) para preenchimento das vagas por turno será pela 

ordem de chegada;  

  

5.2.  A seleção definitiva ocorrerá com a obediência aos critérios do Item 2.2;  

  

a) com idade mínima no ato da inscrição conforme descrito na Chamada Pública ao 

qual pleiteia a vaga;  

  

5.3. Em havendo sobra de vagas serão convocados os candidatos que preencheram 

a lista de cadastro reserva.  

  

5.4. Os candidatos que, depois de matriculados e iniciarem as aulas e obtiverem faltas 

nos 03 (três) primeiros dias de aula, sem justificativa plausível ou comprovada por 

documento terão suas matrículas canceladas, abrindo vagas para o cadastro reserva.  

  

6. DA MATRÍCULA.  

  

6.1.  A matrícula ocorrerá no período de 9 a 11 de março de 2020, presencialmente, 

na Secretaria do Centro Cultural Franco Amapaense, das 8h às 11h (manhã) e das 

14h às 17h (tarde), apresentando os seguintes documentos (obrigatórios e 

eliminatórios):  

  
a) Certidão de Nascimento ou Casamento;  
b) Documento de identidade;  
c) CPF;  
d) 01 foto 3x4;  
e) Comprovação de escolaridade (com exceção para os Cursos de 

Artesanato)  
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f) Comprovante de endereço;  

  

6.2. Serão considerados documentos de identidade: Carteiras expedidas pelos  

Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos Institutos de 

Identificação; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício, carteira de 

trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 

da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997).  

  

6.3. O (a) Candidato (a) com Deficiência deve apresentar no ato da matrícula laudo 

médico atestando a espécie, grau e/ou nível da deficiência, com expressa referência 

ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), anexados 

a Ficha de Inscrição.  

  

6.4. Os (As) candidatos (as) indígenas devem apresentar documento expedido pelo 

órgão competente a essa condição.  

  

6.5. Os (As) candidatos (as) Afrodescendentes e Pardos (as), devem apresentar 

declaração se autodeclarando Afrodescendentes e Pardos (as) competente a essa 

condição.  

  

6.6. Estarão habilitados (as) à matrícula para o curso por turno, os (as) candidatos 

(as) classificados (as) que estiverem situados (as) dentro do respectivo limite de vagas 

determinado nesta Chamada Pública.  

  

6.7. Será considerado (a) eliminado (a) da Chamada Pública para os CFIC 2020, 

por não cumprimento de requisitos essenciais para a matrícula, o (a) candidato (a) 

que não efetuar sua matrícula no período definido pelo CCFA e não apresentar todos 

os documentos solicitados de acordo com este Regulamento.  

  

6.8. A matrícula poderá ser realizada por procurador (a) habilitado (a) para este fim. 

A procuração original, podendo ser pública ou particular, devendo a particular ter a 

firma do (a) signatário (a) reconhecida em Cartório. O (a) procurador (a) deverá prestar 

todas as informações solicitadas e apresentar todos os documentos solicitados, sob 

pena de eliminação.  
  

7. INÍCIO DAS AULAS:  

  

7.1. Os cursos de Formação Inicial e Continuada e Oficinas terão início no dia 16 

de março de 2020.  

 

8. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS.  

  

8.1. Será eliminado (a) da Chamada Pública do CFIC e Oficinas 2020, o (a) candidato 

(a) que:  

  

a) Infringir as normas estabelecidas nesta chamada pública;  
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b) Usar de meios ilícitos ou concorrer para fraude durante todo o processo da 

Chamada Pública do CFIC 2020.  

8.2. A Comissão Organizadora da Chamada Pública do CFIC 2020 poderá divulgar 

avisos oficiais, bem como decidir sobre casos não previstos neste Edital, usando os 

murais do CCFA para este fim.  

  

8.3. Compete exclusivamente ao candidato se certificar de que cumpre os requisitos 

estabelecidos para concorrer às vagas referidas no item 2 desta Chamada Publica.  

  

8.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato, acompanhar a publicação e a 

divulgação de todos os atos, comunicados referentes ao Regulamento da Chamada 

Pública do CFIC 2019 do CCFA/SEED para o Curso FIC e Oficinas.  

  

8.5. Os prejuízos eventualmente advindos da inobservância do subitem 8.2, 8.3 e  

8.4 não poderão ser atribuídos, em nenhuma hipótese, ao CCFA.  

 

8.6. A prestação de informações falsas ou a apresentação de documentação 

inidônea pelo candidato, apurada posteriormente à matrícula, em procedimento que 

lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o seu cancelamento, sem 

prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.  

  

8.7. Fica facultado ao CCFA o direito de proceder à conferência das informações 

prestadas pelos candidatos no decorrer da Chamada Pública e daqueles que venham 

a ser convocados pela Comissão organizadora do mesmo que, mediante a 

constatação de falsidade das informações prestadas ao CCFA, este adotará as 

medidas judiciais cabíveis, além de:  

  

a) Indeferir a inscrição do (a) candidato (a);  

b) Indeferir a matrícula do (a) candidato (a)  convocado para tal;  

c) Cancelar a matrícula de candidato (a)  matriculado (a).  

  

8.8. O CCFA a seu exclusivo critério, poderá modificar o presente Regulamento, 

visando ao melhor êxito do processo seletivo.  

  

8.9. As modificações, se necessárias, serão divulgadas e estarão de acordo com a 

legislação vigente.  

  

8.10. Não serão prestadas informações acerca da Chamada Pública referentes aos 

cursos por e-mail ou por telefone;  

  

8.11. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Responsável designada pela Portaria interna n.º 0001/2020 ao Regulamento da 

Chamada Pública 2020 do CCFA/SEED para o Curso de Formação inicial e 

continuada e Oficinas.  

  
Macapá-AP, 06 de março de 2020.  
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Leide do Espirito Santo Pinon  

Diretora do CCFA Decreto nº. 0165/2018  

ANEXO I  

  

  

CRONOGRAMA DA CHAMADA PÚBLICA CFIC DO CCFA 2020.  

  

  

  

  
DATAS  

  
ATIVIDADES  

06/03/2020  

Divulgação da Chamada Pública CFIC CCFA 

2020.  

9, 10 e 11/03//2020  

Matrícula por ordem de chegada.  

  
(das 8:00 as 11:00 e das 14h às 17h: ou até 

completar número de vagas disponíveis + 

cadastro reserva* - Secretaria do CCFA).  

16/03/2020  

  
Início das aulas  

  

- Manhã: 07h30 às 11h45;  

  

- Tarde:13h30 às 17h45;  

  

- Noite: 18h30 às 22h00.  

  


