
SSP-AM informa sobre abertura de curso à distância do SENASP 
 

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Instituto 

Integrado de Ensino de Segurança Pública (IESP), informa que a Rede EaD da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (SENASP) abrirá inscrições para os cursos a distância a 

partir do dia 11/05. As vagas são limitadas e os cursos são exclusivos para profissionais 

da segurança pública. As inscrições para o ciclo 43 dos cursos da SENASP ocorrerão em 

duas etapas de acordo com a categoria profissional. 
  

A primeira etapa de inscrições será de 11 a 20 de maio, até que as vagas sejam 

preenchidas. Nessa fase, a inscrição é direcionada a Policiais Militares, Policiais Civis, 

Bombeiros Militares, Polícia Técnica e Guardas Municipais. A segunda etapa de 

inscrições ocorrerá de 21 a 23 de maio, também até que o limite de vagas seja alcançado. 

Podem participar Policiais Rodoviários Federais e Agentes Penitenciários Federais e 

Estaduais.  

  

Estão sendo oferecidos 72 cursos. Entre cursos de investigação criminal, de homicídios, 

análise criminal e até cursos de idiomas. As aulas ocorrerão no período de 19/06 a 24/07 

para os cursos de 40 horas e 19/06 a 07/08 para os cursos de 60 horas. As matrículas serão 

homologadas após comprovação do vínculo funcional junto às instituições dos 

profissionais, sendo que cada aluno pode se inscrever em até 2 (dois) cursos por ciclo.  

 

A ficha de inscrição ficará disponível somente a partir do dia 11/05 através do 

link: http://portal.ead.senasp.gov.br. 
  

Formas de participação 
  
O Telecentro da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, administrado pelo 

Campus de Ensino V, do IESP, é o responsável pela gestão estadual dos cursos da Rede 

EaD Senasp, oferecendo cerca de 60 cursos para o efetivo dos órgãos de segurança 

pública, previstos no Plano Nacional de Segurança Pública (PM, PC, CBM e GM). 
  

A primeira forma de participação se dá por meio da "ficha de inscrição", de 

responsabilidade direta do candidato, a ser preenchida no período de inscrições em um 

dos três ciclos anuais, no portal:  https://ead.senasp.gov.br/. Ressalta-se a importância de 

envio prévio da listagem do efetivo da GM do município para conferência e homologação 

das inscrições. 

  
No caso de primeiro acesso, o candidato deverá realizar um cadastro, individualmente, e 

após, realizar a inscrição em um dos cursos disponíveis. Após realizar a inscrição, 

aguardar a confirmação da matrícula. Para os ciclos subsequentes não será necessário 

novo cadastro e cada aluno poderá efetuar sua matrícula em até dois cursos. 

  
Outra forma de participação é por meio da oferta dos cursos da Rede EaD no Módulo 

Academia, com carga horária de 40 ou 60h/a. Por esta forma, as inscrições dos candidatos 

somente poderão ser solicitadas pelas instituições de segurança pública, para cada turma 

de pelo menos 30 (trinta) alunos (não haverá inscrições individuais).  Havendo o interesse 

da Instituição nos cursos, a solicitação deverá ser enviada juntamente com a relação do 

efetivo de candidatos com os dados cadastrais, conforme a planilha modelo anexa. 
  

http://portal.ead.senasp.gov.br/
https://ead.senasp.gov.br/


Municípios não participantes 
  
No caso dos municípios que ainda não participam dos cursos da Rede EaD Senasp, por 

meio do Telecentro AM, o Prefeito do Município enviará um expediente ao Secretário de 

Estado de Segurança Pública do Amazonas, solicitando a participação dos integrantes 

da GM nos cursos da Rede EaD Senasp, por meio do Telecentro SP/AM. Deverá anexar 

ao Ofício a cópia do Diário Oficial que publicou a Lei de Criação da Guarda Municipal e 

a relação do efetivo da GM concursado e nomeado, os quais poderão se inscrever nos 

cursos. 

  

Essa documentação deverá ser enviada a: 
Cel PM Anézio Brito de Paiva , Secretário de Estado de Segurança Pública do 

Amazonas.  Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3760, Monte das 

Oliveiras.Manaus/AM. CEP: 69.093-149   Fone: (92) 3237-8584  E-

mail: cg@ssp.am.gov.br  ou secretarioseguranca@gmail.com 

  

Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas pelo TC PM Jatniel Rodrigues Januário (Tutor 

Master): jrj.januario@gmail.com – (92) 98222 9538, ou Sgt PM Elizeu Costa 

(Assistente): elizeucosta77@gmail.com - (92) 99296 4539. 
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