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EDITAL Nº 005 

PROCESSO SELETIVO 2023/1 

O presente Edital torna público o Processo Seletivo e a forma de Ingresso 

nos Cursos do Ensino Superior ofertados pelo Instituto Amazônico de Ensino 

Superior – IAMES . 

1. As inscrições para o Processo Seletivo 2023/1 serão realizadas 

pela Internet no site “ www.iames.edu.br” ou diretamente no Setor de Registro 

e Controle Acadêmico do IAMES, de   01 a 14 de abril   de  2023. 

2. Cursos: O Processo Seletivo será realizado para o ingresso nos  

Cursos de Bacharelado em Administração, Bacharelado em Ciências 

Contábeis,Bacharelado em Ciências Econômicas, Licenciatura em 

Pedagogia/Residência, Superior de Tecnologia em Gestão Financeira e 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. 

3. Duração e turno dos cursos: a tabela abaixo mostra o tempo de 

duração, os dois últimos cursos abaixo com duração de dois anos e o turno em 

que são ministradas as aulas de cada um dos cursos ofertados em 2023/1: 
 

 

 
CURSO DURAÇÃO TURNOS 

Licenciatura em 

Pedagogia/Residência 
8 semestres Vespertino/ Noturno 

Tecnologia em Gestão de 

Recursos Humanos 

 

04 semestres 
Vespertino/ Noturno 

Tecnologia em Gestão 

Financeira 

 

 04 semestres 
Vespertino/ Noturno 

Bacharelado em Ciências 

Contábeis  
8 semestres Vespertino/ Noturno 

Bacharelado em Ciências 

Econômicas 
8 semestres Vespertino/ Noturno 

Bacharlado em Administração 8 semestres Vespertino/ Noturno 

 
 

4. Formas de Ingresso: 

a) Processo Seletivo Regular: Macro (para todos os cursos), agendado 

e digital nos processos, o candidato realiza uma prova de proficiência em  

Língua Portuguesa (Redação), realizado conforme inscrição no site da 

instituição ou através de agendamento em: www.iames.edu.br 
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b) ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio): o candidato não realiza 

a Prova de Proficiência em Língua Portuguesa (Redação), mas precisa ter 

atingido no mínimo 450 pontos na média final das provas do ENEM. 

c) Diplomados: o candidato que já possui diploma de graduação pode 

ingressar sem o processo seletivo regular, desde que seu curso seja 

reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC e apresente documentação 

comprobatória. 

d) Transferência: o candidato proveniente de outra IES reconhecida pelo 

Ministério da Educação – MEC que apresente documentação comprobatória. 

e) Reingresso: o candidato que já foi aluno da Instituição e que teve 

deferido seu pedido de trancamento de matrícula, pode solicitar o reingresso,  

conforme Regimento do IAMES. 

5. Inscrições: Os candidatos para ingresso no IAMES através do 

Processo Seletivo Regular, Macro (isto é para todos os cursos), agendado e 

digital fazem a inscrição através do Site do IAMES e presencialmente, no Setor 

de Registro e Controle Acadêmico, preenchendo formulário específico para  

esta finalidade. 

6. Prova: a modalidade de avaliação compõe-se de uma prova de 

proficiência em Língua Portuguesa (Redação) para os candidatos inscritos no 

Processo Seletivo Regular. 

7. Data e horário: o Processo Seletivo Regular Macro será realizado em 

datas e horário conforme cronograma anexo. Neste processo, o candidato faz  

a inscrição no Site do IAMES ou no Setor de Registro e Controle Acadêmico e 

comparece para a realização da prova, conforme cronograma. 

8. No Processo Seletivo Regular Agendado: o candidato faz a 

Inscrição para o Vestibular pelo Site ou diretamente no Setor de Registro e 

Controle Acadêmico do IAMES. 

9. No Processo Seletivo Regular Digital, o candidato pode fazer a 

Inscrição para o Vestibular pelo site. 

10.  Publicação do Resultado: a data e horário de publicação do 

resultado dos Processos Seletivos Regular Macro, agendado e digital serão 

anunciadas em comunicado oficial entregue aos candidatos no dia da 

realização da Prova de Proficiência de Língua Portuguesa. O resultado será  

publicado no site do IAMES e no Setor de Registro e Controle Acadêmico. 

11 - Matrícula: a matrícula dos aprovados ocorrerá a partir do momento da publicação 

dos resultados, para todos os cursos, das 8h às 21h, no Setor de Registro e Controle 

Acadêmico.  
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Observação: 

1. Todos os cursos ofertados para o 1º semestre de 2023, calendário com início 
das aulas em 17 de abril, terão três meses de mensalidades de R$ 149,99 (cento 
e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) e, após esse período, o 
desconto de 50% sobre o valor da tabela original até o fim do curso* e 60% para 
conveniados**. 

2. ANUALMENTE esta tabela será ajustada pelo índice inflacionário com base no 
IGP – M da Fundação Getúlio Vargas. 

  

DESCONTO DE  50% 

Alertamos aos Senhores candidatos que este desconto de 50% é para o pagamento das 
mensalidades vencidas a cada dia 30 de cada mês do semestre letivo. 

*Caso não seja paga a mensalidade vencida no dia 30 do mês, o aluno perde o 
DESCONTO DAQUELE MÊS, voltando a pagar a mensalidade de forma integral no valor da 
Tabela Original, com juros e multas. Portanto aluno, leia com atenção, para evitar 
reclamações posteriores. 

No ato da matrícula será feito o pagamento do boleto representando a primeira parcela 
da semestralidade e mais a taxa de matrícula no valor de R$ 100,00 (cem reais). 

DESCONTO  DE  60% 

Para os conveniados da Associação dos Oficiais, BRX, CAAM, Cartório Abreu, CAU, CREA, 
CRECI, Força Construtiva, Procuradoria Geral, Sindeipol e Sinpol, o desconto é de 60% nas 
mensalidades durante todo o curso. 

Alertamos aos Senhores candidatos que este desconto de 60% é para o pagamento das 
mensalidades vencidas a cada dia 30 de cada mês do semestre letivo. 

**Caso não seja paga a mensalidade vencida no dia 30 do mês, o aluno perde o 
DESCONTO DAQUELE MÊS, voltando a pagar a mensalidade de forma integral no valor da 
Tabela Original, com juros e multas. Portanto aluno, leia com atenção, para evitar 
reclamações posteriores. 

No ato da matrícula será feito o pagamento do boleto representando a primeira parcela 
da semestralidade e mais a taxa de matrícula no valor de R$ 100,00 (cem reais). 

   O  IAMES oferece a comunidade o Programa Universidade para Todos (PROUNI), o    

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Também são oferecidos os programas Quero 

Bolsa e Educa mais Brasil. A Faculdade IAMES também está conveniada a através do 

Programa Municipal Bolsa Universidade, da Prefeitura Municipal de Manaus com 

cinquenta por cento de desconto, (50%)setenta e cinco por cento,(75%) e cem porcento 

(100%). 
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TABELAS DE PREÇOS DO INSTITUTO AMAZÔNICO DE 

ENSINO SUPERIOR – IAMES 
 

 
CURSOS 

VAGAS 

ANUAIS 

MENSALIDAD

ES 

PORCETAGEM 
VALORES 

COM 
DESCONTOS 

 
DURAÇÃO 

TEC. GESTÃO 

FINANCEIRA 
100 R$ 752,92 50% R$ 376,46 02 ANOS 

TEC. GESTÃO DE 

RECU RSO S 

HUMANOS 

 

100 

 

R$ 752,92 

 

50% 

 

R$ 376,46 

 

02 ANOS 

PEDAGOGIA 150 R$ 860,48 50% R$ 430,24 04 ANOS 

BACHARELADO 
EM CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

150 R$ 968,04 50% R$ 484,02 04 ANOS 

BACHARELADO 
EM CIÊNCIAS 
ECONÔMICAS 

150 R$ 968,04 50% R$ 484,02 04 ANOS 

BACHARELADO 
EM 

ADMINISTRAÇÃO 

112 R$ 968,04 50% R$ 484,02 04 ANOS 

*Tabela reajustada para 2023, com índice de 7,56% do IGPM de 2022 da FGV. 

 

 

12 -   Documentos para a matrícula: De acordo com a Portaria do Ministério da 

Educação nº 315 de 04 de abril de 2018, para efetivar a matrícula, os candidatos 

aprovados deverão apresentar os seguintes documentos (originais e copias ): 

Certificado de Conclusão ou Diploma de Ensino Médio ou equivalente, 

devidamente reconhecido pelos órgãos competentes; Histórico Escolar do Ensino 

Médio; Certidão de Nascimento ou Casamento; RG; CPF; Prova de quitação com 

o Serviço Militar, para candidatos do sexo masculino; Título de Eleitor para os 

brasileiros maiores de 18 anos e Comprovante de residência. 

13 - Disposições Gerais: 

a) Os cursos dispostos neste edital são de natureza Presencial. 

b) Os casos omissos serão analisados pela Comissão Coordenadora do 

Processo Seletivo 2023/1. 

 

 
Manaus, 30 de janeiro de 2023 


