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candidatos que possuam escolaridade superior à exigência para ocupação do cargo b) Auxílio 
Creche e Pré-Escolar no valor de R$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais) para dependentes 
legais com idade inferior a 06 anos; c) Auxílio-Alimentação, estipulado em R$ 458,00 
(quatrocentos e cinquenta e oito reais) e Vale Transporte conforme legislação vigente. 

1.9 As atribuições gerais dos cargos que integram o Plano de Carreira, sem prejuízo das 
atribuições específicas e observados os requisitos de qualificação e competência definidos nas 
respectivas especificações. 

I - planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico-
administrativo ao ensino: 

II - planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnico-administrativas inerentes à 
pesquisa e a extensão nas Instituições Federais de Ensino; 

III - executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros de que 
a Instituição Federal de Ensino disponha, a fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a 
efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão das Instituições Federais de Ensino. 

1.9.1 As atribuições gerais referidas neste artigo serão exercidas de acordo com o ambiente 
organizacional. 

1.9.2 As atribuições específicas de cada cargo serão detalhadas em regulamento. 

1.10 Durante os três primeiros anos de efetivo exercício é vedada a mudança de regime de 
trabalho bem como remoção ou redistribuição, exceto por interesse da Instituição ou nos casos 
previstos em lei e/ou regulamentação interna. 

2. DAS VAGAS 
 

2.1 CARGOS DE NATUREZA ESTATUTÁRIA – NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO “ D” , NÍVEL DE
CAPACITAÇÃO - I, PADRÃO DE VENCIMENTO - 1 – NÍVEL MÉDIO – NM. 

 
2.1.1 Cargo: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA- NM29  
 

Código CBO: 3211-10 

Local de atuação: Humaitá 

Número total de vagas: 01 

Ampla Concorrência: 01 

Jornada de trabalho: 40 horas 
 

Requisitos de qualificação: Ensino Médio Profissionalizante em Agropecuária ou Ensino 
Médio Completo + Curso Técnico em Agropecuária. Registro no Conselho competente, 
reconhecidos pelo Ministério da Educação. 

Descrição sumária do cargo: Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a 
área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias 
através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 

2.1.2 Cargo: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA- NM30  

Código CBO: 3211-10 

Local de atuação: Itacoatiara 
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Número total de vagas: 01 

Ampla Concorrência: 01 

Jornada de trabalho: 40 horas 

Requisitos de qualificação: Ensino Médio Profissionalizante em Agropecuária ou Ensino 
Médio Completo + Curso Técnico em Agropecuária. Registro no Conselho competente, 
reconhecidos pelo Ministério da Educação. 

Descrição sumária do cargo: Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a 
área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias 
através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

2.1.3 Cargo: TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA- NM31  

Código CBO: 3211-10 

Local de atuação: Coari 

Número total de vagas: 01 

Ampla Concorrência: 01 

Jornada de trabalho: 40 horas 
Requisitos de qualificação: Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + 
Curso Técnico com habilitação profissional: Registro no Conselho competente – Resolução nº 
262, de 28 de julho de 1979 - CONFEA 

Descrição sumária do cargo: Planejar, executar e participar da elaboração de projetos 
eletromecânicos de máquinas, equipamentos e instalações. Usinar peças e interpretar 
esquemas de montagem e desenhos técnicos. Montar máquinas e realizar manutenção 
eletromecânica de máquinas, equipamentos e instalações. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

 

2.1.4 Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM – NM32 

Código CBO: 3222-05 

Local de atuação: Manaus 

Número total de vagas: 04 

Ampla Concorrência: 03  

Negros: 01 

Jornada de trabalho: 40 horas 

Requisitos de qualificação: Ensino Médio Profissionalizante em Enfermagem ou Médio 
Completo mais Curso Técnico em Enfermagem   

Descrição sumária do cargo: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, 
clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuar em 
cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras 
áreas; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; desempenhar 
tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o 
instrumental, o qual passa ao cirurgião; organizar ambiente de trabalho, dar continuidade aos 
plantões. Trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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2.1.5 Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM- NM33 

Código CBO: 3222-05 

Local de atuação: Itacoatiara 

Número total de vagas: 01 

Ampla Concorrência: 01  

Jornada de trabalho: 40 horas 

Requisitos de qualificação: Ensino Médio Profissionalizante em Enfermagem ou Médio 
Completo mais Curso Técnico em Enfermagem.   

Descrição sumária do cargo: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, 
clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuar em 
cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras 
áreas; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; desempenhar 
tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o 
instrumental, o qual passa ao cirurgião; organizar ambiente de trabalho, dar continuidade aos 
plantões. Trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

 

2.1.6 Cargo: TÉCNICO EM AUDIOVISUAL- NM34 

Código CBO: - 

Local de atuação: Manaus 

Número total de vagas: 02 

Ampla Concorrência: 02 

Jornada de trabalho: 40 horas 

Requisitos de qualificação: Ensino Médio Profissionalizante ou Médio completo + experiência 
de 12 meses comprovada 

Descrição sumária do cargo: Montar e projetar filmes cinematográficos, manejar 
equipamentos audiovisuais utilizando nas diversas atividades didáticas, pesquisa e extensão, 
bem como operar equipamentos eletrônicos para gravação em fita ou fios magnéticos, filmes ou 
discos virgens.Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

2.1.7 Cargo: TÉCNICO EM AUDIOVISUAL- NM35 

Código CBO: - 

Local de atuação: Parintins 

Número total de vagas: 01 

Ampla Concorrência: 01 

Jornada de trabalho: 40 horas 

Requisitos de qualificação: Ensino Médio Profissionalizante ou Médio completo + experiência 
de 12 meses comprovada 

Descrição sumária do cargo: Montar e projetar filmes cinematográficos, manejar 
equipamentos audiovisuais utilizando nas diversas atividades didáticas, pesquisa e extensão, 
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bem como operar equipamentos eletrônicos para gravação em fita ou fios magnéticos, filmes ou 
discos virgens.Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

2.1.8 Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: FISIOLOGIA HUMANA – NM36 

Código CBO:  

Local de atuação: Coari 

Número total de vagas: 01 

Ampla Concorrência: 01 

Jornada de trabalho: 40 horas 

Requisitos de qualificação: Ensino Médio Profissionalizante na área de Fisiologia Humana ou 
Ensino Médio Completo + Curso Técnico na área da saúde 

Descrição sumária do cargo:  

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou 
orientando coleta, análise e registros de material e substâncias através de métodos específicos. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

2.1.9 Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: FÍSICA – NM37 

Código CBO: - 

Local de atuação: Humaitá 

Número total de vagas: 01 

Ampla Concorrência: 01 

Jornada de trabalho: 40 horas 

Requisitos de qualificação: Ensino Médio Profissionalizante em Edificações ou Ensino Médio 
Completo + Curso Técnico em Edificações ou Ensino Médio Profissionalizante em Eletrônica ou 
Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Eletrônica ou Ensino Médio Profissionalizante em 
Eletrotécnica ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Eletrotécnica, reconhecidos pelo 
Ministério da Educação. 

 
Descrição sumária do cargo: Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a 
área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias 
através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 

2.1.10 Cargo: TÉCNICO EM RADIOLOGIA – NM38 

Código CBO: 3241-15 

Local de atuação: Manaus 

Número total de vagas: 03 

Ampla Concorrência: 02 

Negros:01 

Jornada de trabalho: 40 horas 

Requisitos de qualificação:  
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Ensino Médio Profissionalizante em Radiologia ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico em 
Radiologia, reconhecidos pelo Ministério da Educação – MEC 
 
Descrição sumária do cargo:  

Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia; operar aparelhos médicos e 
odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico 
e terapia. Preparar pacientes e realizar exames e radioterapia; prestar atendimento aos 
pacientes fora da sala de exame, realizando as atividades segundo boas práticas, normas e 
procedimento de biossegurança e código de conduta. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

 

2.1.11 Cargo:  TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS – NM14 

Código CBO: 261425 

Local de atuação: Manaus 

Número total de vagas: 01 

Ampla Concorrência: 01 

Jornada de trabalho: 40 horas 

Requisitos de qualificação: Ensino médio completo com certificação de Proficiência em 
Tradução e Interpretação de Libras/Língua Portuguesa/Libras, em nível médio, emitido pelo 
Ministério da Educação - MEC 

Descrição sumária do cargo: Traduzir e interpretar textos de qualquer natureza, de um idioma 
para outro, considerando as várias culturas, bem como os aspectos terminológicos e estilísticos, 
tendo em vista um público alvo especifico, Interpretar oralmente e em Língua de Sinais, de 
forma simultânea ou consecutiva, de um idioma para outro (LIBRAS/PORTUGUÊS/LIBRAS), 
discurso, debates, textos e formas de comunicação eletrônica,  respeitando o respectivo 
contexto e as culturas das artes; tratar das características e do desenvolvimento de uma cultura, 
representados por sua língua. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

QUADRO 01 - RESUMO DESCRITIVO DAS VAGAS NÍVEL MÉDIO - NM 

Código Cargo 
Local de 
atuação 

Ampla 
concorrência 

PcD Negros 
Total de 
vagas 

NM29 Téc. em Agropecuária Humaitá 01 - - 01 

NM30 Téc. em Agropecuária Itacoatiara 01 - - 01 

NM31 Téc. em Eletromecânica Coari 01 - - 01 

NM32 Téc. em Enfermagem Manaus 03 - 01 04 

NM33 Téc. em Enfermagem Itacoatiara 01 - - 01 

NM34 Téc. em: Audiovisual Manaus 02 - - 02 

NM35 Téc. em Audiovisual Parintins 01 - - 01 

NM36 Téc. de Lab./Área: 
Fisiologia Humana 

Coari 01 - - 01 

NM37 Téc. de Lab./Área: Física Humaitá 01 - - 01 
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NM38 Técnico em Radiologia Manaus 02 - 01 03 

NM14 Tradutor e Intérprete de 
Línguagem de Sinais 

Manaus 01 - _ 01 

Total de vagas 15 - 02 17 

 
2.2 DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
  
2.2.1 Às pessoas com deficiência, amparadas pelo Art. 37 do Decreto nº 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, alterado pelo Decreto nº 5.296, de 02/12/2004, que regulamenta a Lei nº 
7.853 de 1989, e nos termos do presente Edital, será reservado o percentual de 5% (cinco por 
cento) das vagas oferecidas por especialidade no presente Concurso Público.  
 
2.2.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número 
fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não 
ultrapasse a 20% das vagas oferecidas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 5º da Lei nº. 
8.112, de 11 de dezembro de 1990.  
 
2.2.2 É considerada deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade para o desempenho de atividade 
dentro do padrão considerado normal para o ser humano, conforme previsto na legislação 
pertinente.  
 
2.2.3 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, os candidatos com 
deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que tange ao local de aplicação de prova, ao horário, ao conteúdo, à correção 
das provas, aos critérios de avaliação e aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as 
demais normas de regência do Concurso Público.  
 
2.2.4 Os candidatos com deficiência, aprovados no Concurso Público, terão seus nomes 
publicados em lista separada e figurarão também na lista de classificação geral.  
 
2.2.5 Os candidatos amparados pelo disposto no subitem 2.2.1 e que declararem sua condição 
por ocasião da inscrição, caso aprovados no concurso, serão convocados antes da posse para 
submeterem-se à Equipe Multiprofissional do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do 
Servidor (SIASS), que verificará sua qualificação como deficiente, nos termos do artigo 43 do 
Decreto nº. 3.298/99 e suas alterações, e a compatibilidade de sua deficiência com o exercício 
normal das atribuições do cargo.  
 
2.2.5.1 A reprovação pela Equipe Multiprofissional da Unidade SIASS ou o não comparecimento 
a ela acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos deficientes.  
 
2.2.5.2 O candidato que perder o direito à vaga reservada para deficientes pelos motivos 
dispostos no subitem anterior figurará na lista de classificação geral do cargo ao qual concorre.  
 
2.2.6 No caso de não haver candidatos deficientes aprovados nas provas ou na perícia médica, 
ou de não haver candidatos aprovados em número suficiente para as vagas reservadas às 
pessoas com deficiência, as vagas remanescentes serão preenchidas pelos demais candidatos 
aprovados, observada a ordem de classificação.  
2.2.7 Após a investidura no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar o direito a 
concessão de readaptação ou de aposentadoria por invalidez.  
 


