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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

 
PORTARIA Nº 003/2022 – SEMDES/GS
 

Dispõe sobre o Edital público para preenchimento de
vagas do Centro de Empoderamento Digital - CED.

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, no uso de suas atribuiçõeslegais conferidas pelos incisos II,
IV e V do artigo 95 e no artigo 98 da Lei Orgânica Municipal,
conferidas através da Portaria nº 017/2021 – PMCC-GP, e
considerando:
 
A Portaria Nº 002/2022 que o Centro de Empoderamento Digital -
CED e sua parceria com o Comitê de Democratização da Informática -
COMITÊ e dá outras providências
 
RESOLVE:
 
Art.1ºAutorizar a realização de edital público para preenchimento de
vagas para os Cursos de Informática para o 1º semestre de 2022.
 
RONALDO SILVA ARAÚJO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social
Portaria nº 017/2021 – GP
 
EDITAL DEINSCRIÇÃO DE ALUNOS PARA CURSOS DE
INFORMÁTICA DO CENTRO DE EMPODERAMENTO
DIGITAL - CED -Nº 01/2022.
 
Dispõe sobre a abertura de vagaspara os Cursos de Informática, para o
1º semestre de 2022 do Centro de Empoderamento Digital - CED.
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, no uso de suas atribuiçõeslegais conferidas pelos incisos II,
IV e V do artigo 95 e no artigo 98 da Lei Orgânica Municipal,
conferidas através da Portaria nº 017/2021 – PMCC-GP,torna público
oEdital de preenchimento das vagasparaos Cursos de Informática,
para o 1º semestre de 2022,observadas as normas e instruções
estabelecidas neste Edital, conforme prevê a Portaria nº 002/2022 -
SEMDES/GS.
 
1. DOS OBJETIVOS
 
1.1. O presente edital destina-se ainscrever pessoasemCursos de
Informática, gratuitos, tendo por objetivo proporcionar, ao público
atendido: o desenvolvimento, habilidades de resolução de problemas,
colaboração, comunicação, criatividade, contribuindo para ampliar
suas chances de inserção no mundo do trabalho, geração de renda e
empreendedorismo, por meio da oferta de oportunidades de formação
na área de tecnologia, que contribuam para o empoderamento digital
deste público.
 
2. DO PÚBLICO ALVO
2.1. Pessoas de 14 a 59 anos, tendo como prioridade, as de 14 a 29
anos, especialmente as mulheres e jovens mães/pais, em situação de
vulnerabilidade pessoal e social.
 
3. DO PERFIL DESEJADO
3.1. Ter entre 14 a 59 anos.
3.2. Ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais -
CadÚnico.
3.3. Esteja em atendimento ou acompanhamento familiar nas unidades
socioassistenciais, prioritariamente.
3.4. Desejável que seja beneficiário de programas de transferência de
renda e benefícios assistenciais, assim como, as que vivenciam
situação de violação de direitos.
3.5.Demandas espontânea deIndivíduos e famílias de baixa renda
inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, em
situação de vulnerabilidade pessoal e social.
3.6. Estar regularmente matriculado na educação básica, a partir do 6º
ano, para adolescentes e jovens.
3.7. Para adultos, requer-se que se tenha o Ensino Fundamental
completo.
 
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. A inscrição será realizada no período de 08 a 18 de fevereiro de
2022, de forma presencial, na sede do Centro de Empoderamento
Digital - CED, localizado no Rua Maracatiara,nº 19 - Nova Canaã, de
8h às 12h e de 14h às 17h, sendo obrigatório o preenchimento da
Ficha de Inscrição e do Termo de Consentimento de uso de imagem,
que serão entregues no ato da inscrição, juntamente com a
documentação solicitada.
4.2. As inscrições permanecerão abertas enquanto houver vagas
disponíveis.
4.3. Poderão se inscrever nos cursos mais de uma pessoa da mesma
família, havendo vaga disponível.
 
5. DAS VAGAS E TURMAS
5.1. O total de vagas ofertadas será de 200 (duzentas), distribuídas nos
03 (três) turnos.
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ETAPAS DATAS

Lançamento do Edital 08 de fevereiro de 2022

Período de inscrição e entrega da documentação 08 a 18 de fevereiro de 2022

Divulgação das inscriçõe homologadas 21 de fevereiro de 2022

Aula Inaugural 07 de março de 2022

Data de início do curso 08 de março de 2022

5.2. Cada turma será formada por um total de 10 (dez) alunos.
5.3. As turmas serão: segunda e quarta-feira; terça e quinta-feira.
5.4. O quantitativo de turmas por turno, estará assim distribuído:
Manhã - 08 (oito)/ Tarde - 08 (oito)/ Noite - 04 (quatro).
5.5. Serão destinadas 03 (três) vagas em cada turma para pessoas
encaminhadas das unidades de atendimento socioassistencial, ou seja,
para cada turma de 10 (dez) inscritos, 03 (três) vagas serão desse
público. Em caso de não preenchimento, as vagas serão destinadas ao
público em geral.
5.6. Será feito um cadastro reserva com um total de 15 (quinze)
inscritos para os casos de desistência ou cancelamento de inscrição em
detrimento de ausências injustificadas quando do início do curso,
conforme previsto no item 9.1. deste Edital.
5.7. Os cursos ofertados são totalmente gratuitos.
6.DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
6.1. No dia da inscrição, os interessados deverão trazer 01 (uma) cópia
de cada documentação a seguir:
a)RG, CPF e título de eleitor (caso tenha);
b)Declaração de matrícula para adolescentes e jovens;
c)Comprovante de escolaridade para os adultos;
d)Comprovante de endereço;
e)Em caso de adolescente, os pais/responsáveis deverão assinar
adocumentação.
f)Folha Resumo do Cadastro Único para Programas Sociais;
g)Cartão do Programa Auxílio Brasil / Bolsa Família. (opcional)
 
7. DO CRONOGRAMA
 

 
8. DA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS
8.1 A lista dos inscritos será divulgada no Diário Oficial do Município
de Canaã dos Carajás-PA, bem como, nos murais da Secretaria de
Desenvolvimento Social - SEMDES e do CED, conforme cronograma
apresentado no item 7 do presente edital.
 
9.CONDIÇÕES PARA PERMANÊNCIANOS CURSOS
 
9.1. Infrequência sem justificativa, de03 (três) aulasconsecutivas ou
intercalados, acarretará em perda da vaga.
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. O presente edital deverá ser publicadono Diário Oficial do
Município de Canaã dos Carajás-Pa.
10.2. Os casos omissos e situações não previstas neste edital serão
avaliadospelasCoordenações responsáveis.
10.3. A SEMDES não se responsabiliza por documentação entregue
incompleta, sendo de total responsabilidade doinscrito.
 
RONALDO SILVA ARAÚJO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social
Portaria nº 017/2021 – GP
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