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O Diretor Geral do Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos S.A - ITPAC MANACAPURU, situado na Rodovia 
Manuel Urbano, Km 82, S/N, Perímetro Urbano, CEP 69.400-970 na cidade de Manacapuru/AM, torna público que, em 
conformidade com a legislação institucional e disposições vigentes, no período indicado neste edital, que será realizado 
por meio de Processo Seletivo para o ingresso no 2º semestre de 2022, nas modalidades prova on-line e pela Nota do 
ENEM (com os resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio, referentes aos anos de 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020/2021), de acordo com as normas definidas por este instrumento. 
 
ONDE SE LÊ:  
 
 
3.2.2. As inscrições serão exclusivamente via internet, a partir do dia 18/03/2022 ao dia 29/04/2022 – das 14 horas 
às 23h59min (Horário oficial de Brasília/DF) para modalidade nota do ENEM; e do dia 18/03/2022 ao dia 06/05/2022 
das 14 horas às 23h59min (Horário oficial de Brasília/DF) para modalidade prova on-line, prazo que poderá ser 
prorrogado a critério exclusivo da FACULDADE ITPAC MANACAPURU. 
 
3.2.4. O candidato, para efetivar sua inscrição, deverá, obrigatoriamente, efetuar o pagamento do valor da inscrição, 
impresso no boleto bancário, em dinheiro, na rede bancária, observados os horários de atendimento e das transações 
financeiras de cada instituição bancária, até o último dia do vencimento, que se dará em 29/04/2022 para modalidade 
nota ENEM E 06/05/2022 para modalidade prova on-line. 
 
3.2.6. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão até o último dia de 
inscrição, com vencimento até 29/04/2022 para modalidade nota ENEM e 06/05/2022 para modalidade prova on-line. 
 
3.2.13. Não serão válidas as inscrições cujos pagamentos forem efetuados após 29/04/2022 para modalidade nota 
ENEM e 06/05/2022 para modalidade prova on-line. 
 
3.2.14. O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição do candidato neste Processo. Para 
esse fim, o boleto deverá estar autenticado ou acompanhado do respectivo comprovante do pagamento realizado até 
a data limite do vencimento 29/04/2022 para modalidade nota ENEM e 06/05/2022 para modalidade prova on-line. 
Não será considerado para tal o simples agendamento de pagamento, uma vez que este pode não ser processado ante 
a eventual insuficiência de fundos ou de outras situações que não permitam o pagamento efetivo do valor da inscrição. 
 
3.2.16. A listagem dos candidatos inscritos que tiverem as suas inscrições homologadas será divulgada no endereço 
eletrônico https://manacapuru.itpac.br/. 
 a) Para o processo Seletivo na modalidade ENEM: 03/05/2022 , às 18:00 horas; (Horário oficial de Brasília/DF) 
 b) Para o Processo Seletivo na modalidade prova on-line: 10/05/2022 (até 18:00 horas). (Horário oficial de 
Brasília/DF) 
 
LEIA-SE:  
 
 
3.2.2. As inscrições serão exclusivamente via internet, a partir do dia 18/03/2022 ao dia 09/05/2022 – das 14 horas 
às 23h59min (Horário oficial de Brasília/DF) para modalidade nota do ENEM; e do dia 18/03/2022 ao dia 16/05/2022 
das 14 horas às 23h59min (Horário oficial de Brasília/DF) para modalidade prova on-line, prazo que poderá ser 
prorrogado a critério exclusivo da FACULDADE ITPAC MANACAPURU. 
 
3.2.4. O candidato, para efetivar sua inscrição, deverá, obrigatoriamente, efetuar o pagamento do valor da inscrição, 
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impresso no boleto bancário, em dinheiro, na rede bancária, observados os horários de atendimento e das transações 
financeiras de cada instituição bancária, até o último dia do vencimento, que se dará em 09/05/2022 para modalidade 
nota ENEM e 16/05/2022 para modalidade prova on-line. 
 
3.2.6. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão até o último dia de 
inscrição, com vencimento até 09/05/2022 para modalidade nota ENEM e 16/05/2022 para modalidade prova on-line. 
 
3.2.13. Não serão válidas as inscrições cujos pagamentos forem efetuados após 09/05/2022 para modalidade nota 
ENEM e 16/05/2022 para modalidade prova on-line. 
 
3.2.14. O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição do candidato neste Processo. Para 
esse fim, o boleto deverá estar autenticado ou acompanhado do respectivo comprovante do pagamento realizado até 
a data limite do vencimento 09/05/2022 para modalidade nota ENEM e 16/05/2022 para modalidade prova on-line. 
Não será considerado para tal o simples agendamento de pagamento, uma vez que este pode não ser processado ante 
a eventual insuficiência de fundos ou de outras situações que não permitam o pagamento efetivo do valor da inscrição. 
 
3.2.16. A listagem dos candidatos inscritos que tiverem as suas inscrições homologadas será divulgada no endereço 
eletrônico https://manacapuru.itpac.br/. 
 a) Para o processo Seletivo na modalidade ENEM: 12/05/2022, às 18:00 horas; (Horário oficial de Brasília/DF) 
 b) Para o Processo Seletivo na modalidade prova on-line: 18/05/2022 (até 18:00 horas). (Horário oficial de Brasília/DF) 
 
ONDE SE LÊ: 
 
 

9.1. Caberá interposição de recurso para os seguintes temas: 
a) das questões de prova fundamentados à FACULDADE ITPAC MANACAPURU, até às 14hs de 23/05/2022 em todas 

as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, tais como contra questões 
das provas e gabaritos preliminares; 

b) (...) 
9.2. Os recursos mencionados no item 9.1 deste Edital deverão ser encaminhados via internet, somente para o 
endereço eletrônico secretaria@manacapuru.itpac.br, até às 14hs de 23/05/2022. 
 
LEIA-SE:  

 
 
9.1.  Caberá interposição de recurso para os seguintes temas: 

a) das questões de prova fundamentados à FACULDADE ITPAC MANACAPURU, até às 18hs de 23/05/2022 em todas 
as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, tais como contra questões 
das provas e gabaritos preliminares; 

b) (...) 
9.2. Os recursos mencionados no item 9.1 a) deste Edital deverão ser encaminhados via internet, somente para o 
endereço eletrônico secretaria@manacapuru.itpac.br, até às 18hs de 23/05/2022; E os recursos mencionados no 
item 9.1 b) deste Edital deverão ser encaminhados via internet, somente para o endereço eletrônico 
secretaria@manacapuru.itpac.br, até às 18hs de 26/05/2022.  

 
   ONDE SE LÊ: 
 
 

11.1. A matrícula será realizada de forma virtual, através do portal de matricula online, onde será possível realizar o 
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envio dos documentos no ato da matricula conforme passo a passo do processo de matricula online a ser publicado, 
devendo o candidato, no retorno das atividades presenciais, apresentar todos os documentos aqui descritos, originais 
para conferência (confere com original) na Secretaria Acadêmica, em prazo a ser informado pelo setor.  
 
DATAS:  
a) A partir de 11/05/2022 – modalidade ENEM;  
b) A partir de 27/05/2022 – modalidade vestibular on-line. 

 
   LEIA-SE: 
 
 

11.1. A matrícula será realizada de forma virtual, através do portal de matricula online, onde será possível realizar o 
envio dos documentos no ato da matricula conforme passo a passo do processo de matricula online a ser publicado, 
devendo o candidato, no retorno das atividades presenciais, apresentar todos os documentos aqui descritos, originais 
para conferência (confere com original) na Secretaria Acadêmica, em prazo a ser informado pelo setor.  
 
DATAS:  
a) A partir de 17/05/2022 – modalidade ENEM;  

 

 
ONDE SE LÊ:  

ANEXO A                                                                                               

 

ENEM 

Inscrições 18/03/2022 a 29/04/2022 

Homologação das inscrições 03/05/2022 

Prazo recursal contra divulgação da lista de candidatos Até as 14:00h (Horário de Brasília) do 
dia 04/05/2022 

Divulgação da lista final de candidatos 05/05/2022 

Divulgação de resultado Ás 18:00h (Horário de Brasília) do dia 
11/05/2022 

Matrícula A partir 11/05/2022 

 

VESTIBULAR ON-LINE 

Inscrições 18/03/2022 até 06/05/2022 

Homologação das inscrições 10/05/2022 

Prazo recursal contra divulgação da lista de homologação Até às 14h do dia 11/05/2022 

Divulgação da lista final de candidatos 12/05/2022 

Realização da prova 22/05/2022 

Divulgação do gabarito (via e-mail cadastrado pelo candidato na plataforma) 22/05/2022 

Prazo de recurso das questões Até às 14h do dia 23/05/2022 

Divulgação do resultado preliminar Até as 18h do dia 25/05/2022 

Prazo de recurso do resultado preliminar Até às 14h do dia 26/05/2022 

Divulgação de resultado definitivo Até as 18h do dia 27/05/2022 

Matrícula A partir de 27/05/2022 
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LEIA-SE: 

ANEXO A                                                                                               

 

ENEM 

Inscrições 18/03/2022 a 09/05/2022 

Homologação das inscrições 12/05/2022 

Prazo recursal contra divulgação da lista de candidatos Até as 18:00h do dia 13/05/2022 

Divulgação da lista final de candidatos 14/05/2022 

Divulgação de resultado 17/05/2022 

Matrícula A partir de 17/05/2022 

 

VESTIBULAR ON-LINE 

Inscrições 18/03/2022 até 16/05/2022 

Homologação das inscrições 18/05/2022 

Prazo recursal contra divulgação da lista de homologação Até às 18h do dia 19/05/2022 

Divulgação da lista final de candidatos 20/05/2022 

Realização da prova 22/05/2022 

Divulgação do gabarito (via e-mail cadastrado pelo candidato na plataforma) 22/05/2022 

Prazo de recurso das questões Até às 18h do dia 23/05/2022 

Divulgação do resultado preliminar 25/05/2022 

Prazo de recurso do resultado preliminar Até às 18h do dia 26/05/2022 

Divulgação de resultado definitivo 27/05/2022 

Matrícula A partir de 27/05/2022 

 

E-MAIL PARA ATENDIMENTO ESPECIAL  

secretaria@manacapuru.itpac.br 

 
 Permanecem inalterados os demais itens, subitens, alíneas, anexo e dispositivos não citados nesta retificação.  

 
 
Manacapuru, 29 de março de 2022. 

 
 
 

Lessio Kyldare Alves de Queiroz 
Diretor Geral  

Faculdade ITPAC Manacapuru 
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