
 
 

 

Resultado das Mulheres selecionadas no Edital de Seleção de Turma – CVT Projeto “Fortalecimento da 

Bioeconomia por meio da estruturação das cadeias produtivas e de valor da agricultura familiar e das suas 

redes de agroecologia no Amazonas.” 

O Programa de Manejo de Agroecossistemas, através do projeto “Fortalecimento da Bioeconomia por meio da 

estruturação das cadeias produtivas e de valor da agricultura familiar e das suas redes de agroecologia no 

Amazonas, vem a divulgar a lista das candidatas selecionadas para participar da Turma de CVT - Agricultura 

Agroecológica oferecido no período de Maio a Julho de 2022. 

Lista das candidatas selecionadas: 

 Nome Comunidade/Região 

1 Janayna Bandeira da Silva Tefé 

2 Rocilda Souza da Silva Tefé 

3 Lucileide da Silva Frazão Tefé 

4 Francianne da Silva Gomes Tefé 

5 Gerlane da Silva Gomes Tefé 

6 Michele Souza Mendes Tefé 

7 Luciana de Araujo Silva Tefé 

8 Tabita dos Santos Moraes Tefé 

9 Edna Rocha Lopes Alvarães 

10 Dorimar da Silva Rodrigues Alvarães 

11 Maria Franciele dos Santos Queiroz Alvarães 

12 Liliane de Souza Pedroza Alvarães 

13 Keliandra Miranda dos Santos Alvarães 

14 Missiele Martins Neves Uarini 

15 Valcirlene de Aquino Neves Uarini 

16 Amanda Gabrielly Cavalcante Delgado Uarini 

17 Alcilete dos Santos Cavalcante Uarini 

18 Tifanny Leocadio e Silva Uarini 

19 Andrea Taite Frazão Uarini 

20 Bigail Lopes Cordeiro Uarini 

21 Jocievelen Cordeiro de Souza Uarini 

 

As outras 4 vagas das 25 já estão preenchidas. Estamos aguardando a confirmação de participação pelas candidatas e no 

caso de não confirmação faremos a segunda chamada para preenchimento das vagas.  

Não será necessário mais realizar as entrevistas, já que todas as candidatas entregaram toda a documentação corretamente. 

As participantes terão apoio para alimentação e transporte/deslocamento durante o curso e atividades de campo. O apoio 

para hospedagem será apenas para as alunas que não tenham residência em Tefé. 

O curso se iniciará no dia 02 de maio de 2022, às 08 horas e será realizado no CVT (Centro Vocacional Tecnológico), 

localizado no Instituto Mamirauá, em Tefé. As mulheres selecionadas devem preferencialmente já estar em Tefé até o 

dia antes do curso (01/05/2022) ou chegar preferencialmente até antes do horário do início das aulas no dia 02/05/2022. 

As candidatas devem trazer roupas para os dias que estarão em Tefé e para os dias de atividades no campo, devem trazer 

redes, mosqueteiro (se quiser), coberta, toalha de banho e seus itens pessoais de higiene e outros que acharem 

importantes.  

Maiores informações ou dúvidas sobre o curso podem entrar em contato diretamente pelos números de WhatsApp (097) 

99140-4201 (Fernanda) ou (018) 99724-9719 (Juliana) ou pelo e-mail: pma@mamiraua.org.br 


