
 

 
 

EDITAL PROCESSO SELETIVO DO PROJETO PREPARAR 2022 
  

I. Introdução 
 
 

A Fundação Matias Machline é uma instituição de ensino gratuito voltada ao 
desenvolvimento integral do cidadão, consciente de seu papel social, e com capacitação 
profissional de excelência. 

O ensino da Fundação é destinado prioritariamente aos alunos de baixa renda oriundos 
do Ensino Fundamental das escolas públicas do Amazonas. O seu principal objetivo é promover 
uma transformação social através da educação de qualidade, preparando os jovens para a vida 
profissional, permitindo o acesso ao ensino médio técnico gratuito. 

Na FMM a educação é baseada no respeito, ética, civismo, responsabilidade social, 
solidariedade e humanitarismo, e por intermédio desse modelo de educação de excelência, somos  
reconhecidos no Brasil e no mundo. 

Para ingressar na instituição, é necessário que os candidatos realizem o processo seletivo. 
Que consiste em uma prova no qual são classificados os candidatos que obtiverem as maiores 
médias. Conteúdo bastante vasto, abrangendo questões de todo Ensino Fundamental. 

Levando em consideração o nível de formação das escolas estaduais e municipais, e a 
realidade socioeconômica dos egressos do ensino fundamental que, em sua maioria, não têm 
condições de ter acesso a um curso preparatório pré-vestibular que lhes favorecerá na 
concorrência pelas vagas na Instituição, foi desenvolvido um projeto para que o egresso tenha 
condições e aulas extras para se preparar para a seleção da Fundação Matias Machline. 

O Preparar FMM foi criado em 2017 e, desde então, capacita jovens oriundos de famílias de  
baixa renda para o Processo Seletivo FMM. Desde sua criação, o projeto já beneficiou mais de 5000    
adolescentes e, em 2019, alcançou a taxa de 80% de aprovação. Em 2022,  através das parcerias 
com as             escolas da rede pública, ampliaremos o número de vagas para 2.080, distribuídas na Sede 
da FMM     e em escolas pública de diversas zonas de Manaus. 

 

II. Justificativa 
 

O projeto tem finalidade de oferecer aos alunos das escolas do Estado do Amazonas, um   
curso preparatório que visa reforçar os conteúdos do Ensino Fundamental,  proporcionando aos 
candidatos a preparação necessária para o processo seletivo da Fundação Matias Machline. 
Atendendo gratuitamente a população com baixo recurso financeiro. 



 

 

III. Objeto 
Curso preparatório em língua portuguesa, matemática e ciências naturais do Ensino  

Fundamental para o Processo Seletivo da Fundação Matias Machline. 

 
IV. Objetivo geral 
Propiciar aos alunos de escola pública os conhecimentos exigidos no processo seletivo 

Fundação Matias Machline. 
 

V. Objetivos específicos 
• Estimular adolescentes à procura de formação qualificada. 
• Reduzir a desigualdade educacional do Amazonas. 
• Proporcionar preparação gratuita para alunos realizarem o processo seletivo da 

FMM. 
• Oferecer videoaulas didáticas dos conteúdos para abranger o máximo de 

candidatos possível. 
 

VI. Metodologia 
O Projeto será desenvolvido aos sábados de forma presencial, sendo realizadas aulas de 

três componentes curriculares por aula. As aulas são desenvolvidas por meio de abordagem 
multidisciplinar para       que os alunos possam relacionar o conteúdo abordado com o cotidiano e suas 
reais necessidades no decorrer do curso Preparar Fmm; videoaulas teóricas expositivas e 
dialogadas e resolução de situação problema aplicando o conhecimento adquirido em sala de aula 
a partir das competências  e habilidades que estruturam o Processo Seletivo FMM. 

 
VII. Identificação do Projeto 
a. Nome do curso: Preparar FMM 
b. Modalidade do curso: Curso Preparatório 
c. Duração do Curso: Período: 09/04/2022 a 05/11/2022 
d. Inscrição gratuita: Período: 28/03/2022 a 03/04/2022 
e. Área de Conhecimento: Área Básica Fundamental 
f. Diretora: Nancy Cavalcante 
g. Pedagoga Responsável: Ingrid Silva 
h. Regime Escolar: Seriado bimestral 
i. Número de vagas oferecidas: 2080 vagas 
j. Periodicidade das aulas: As aulas ocorrerão 1 vez na semana aos sábados pela manhã, de  

07h10 às 12h00. 



 

 
 

Processo de Ingresso: 
O processo para inscrição no projeto “PREPARAR FMM” se dará de forma eletrônica por 

meio do site: fundacaomatiasmachline.org.br, respondendo um formulário com dados pessoais / 
socioeconômicos, deverá ser informado o CPF do candidato no ato da inscrição. 

O critério de seleção será por ordem de inscrição. 

No ato da inscrição deve-se anexar o comprovante ou declaração de matrícula no 9º ano 
do ensino fundamental. 

O projeto é destinado para alunos que estejam cursando o 9° (nono) ano do ensino 
fundamental em 2022 nas escolas públicas de Manaus. 

 
 Público-alvo na cidade/região: 

 
O curso destina-se a atender estudantes matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental 

das escolas públicas de Manaus, interessados em obter melhor desempenho no Processo 
Seletivo da Fundação Matias Machline. 

Pré-requisito de acesso ao curso: 
 
- Estar cursando o 9º ano do Ensino Fundamental em 2022 
- Ter menos de dezessete (17) anos. 
 
 
 
 
 

Manaus 03 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

 
Vando Matias Queiroz de Oliveira 

Comissão Permanente de Processos Seletivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo I 
 

Locais onde ocorrerão as aulas e quantidade de vagas: 
  

1. Fundação Matias Machline / Av. Ministro Mário Andreazza, 916 Distrito Industrial – 1000 
vagas. 
 
2. CETI - Gilberto Mestrinho / Endereço: Avenida Leopoldo Peres, ao lado do Pac do  

Educandos; - 120 vagas. 
 

3. CETI - Elisa Bessa Freire / Endereço: Av. Itaúba, s-n Jorge Teixeira; - 120 vagas. 
 

4. Escola Estadual Arthur Araújo / Endereço: Av. Djalma Batista nº 160 - Nossa Senhora 
das  Graças; - 120 vagas. 

 
5. Escola Estadual Fueth Paulo Mourão / Endereço: Rua Brasil, s/n – São Jorge; - 120 vagas. 

 
6. Escola Estadual Francisca Bontinely Cunha e Silva / Endereço: Av. Pedro Teixeira n. 266 

–  Dom Pedro; - 120 vagas. 
 

7. Escola Municipal Francisca Pergentina da Silva / Endereço: Rua Francisco Mendes 
n.118 – Zumbi dos Palmares; - 120 vagas. 
 

8. Escola Municipal Themistocles Pinheiro Gadelha / Rua Purui, s/nº - Jorge Teixeira, Manaus - 
AM, 69075-190 - 120 vagas. 
 

9. Escola Municipal Vicente de Paula / Endereço: Rua Maria Mansour, 805 – Petrópolis. - 
120                  vagas. 

 
10. Escola Estadual Professor Sebastião Augusto Loureiro Filho / Av. Curaçao - Cidade 

Nova, Manaus – AM 120                  vagas. 


	I. Introdução
	II. Justificativa
	III. Objeto
	IV. Objetivo geral
	V. Objetivos específicos
	VI. Metodologia
	VII. Identificação do Projeto
	Processo de Ingresso:
	Público-alvo na cidade/região:
	Pré-requisito de acesso ao curso:
	Vando Matias Queiroz de Oliveira


