
    Poder Executivo 
    Ministério da Educação 
    Universidade Federal do Amazonas 
    Comissão Permanente de Concursos 

3 

2. DAS VAGAS
2.1 CARGOS DE NATUREZA ESTATUTÁRIA – NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO “D”, NÍVEL DE 
CAPACITAÇÃO I, PADRÃO DE VENCIMENTO 01 –  NÍVEL MÉDIO – (NM). 

2.1.1 Cargo: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO – NM17 

Código CBO: 4110-10 
Local de atuação: Coari 

Número total de vagas: 01 

Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

Requisitos de qualificação: Ensino médio profissionalizante ou médio completo em instituição 

reconhecida pelo MEC 
Descrição sumária do cargo: Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, 

administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre 

produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente 

aos mesmos; atender ao cliente; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios; 

assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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2.1.2 Cargo: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO – NM22 

Código CBO: 4110-10 
Local de atuação: Humaitá 

Número total de vagas: 01 

Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

Requisitos de qualificação: Ensino médio profissionalizante ou médio completo em instituição 

reconhecida pelo MEC 

Descrição sumária do cargo: Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, 

administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre 

produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente 

aos mesmos; atender ao cliente; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios; 

assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

2.1.3 Cargo: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – NM49 

Código CBO: 3171-10 
Local de atuação: Parintins 

Número total de vagas: 01 

Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

Requisitos de qualificação: Ensino Médio Profissionalizante na área de Tecnologia da Informação, ou 

Ensino Médio completo + Curso Técnico em Eletrônica com ênfase em Sistemas Computacionais 

Descrição sumária do cargo: Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, 

critérios ergonômicos de navegação, montagem da estrutura de banco de dados, codificação e testes de 

programas e aplicativos; projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações; selecionar 

recursos de desenvolvimento de sistemas e aplicações, participando da seleção de metodologias de 

desenvolvimento de sistemas, de linguagem de programação e de ferramentas de desenvolvimento; 

planejar etapas e ações de trabalho; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

2.1.4 Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁREA: ARTES VISUAIS – NM52 

Código CBO: 301 
Local de atuação: Parintins 

Número total de vagas: 01 
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Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

Requisitos de qualificação: Ensino médio profissionalizante ou ensino médio + curso técnico na área 

Descrição sumária do cargo:  Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de 

atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material expressivos e substâncias 

através de métodos específicos das artes plásticas e visuais. Preparar reagentes, peças e materiais 

expressivos utilizados em experimentos artísticos, usados durante as aulas, atendimentos e outras 

atividades que compõem o tripé: ensino, pesquisa e extensão. Organizar o espaço físico e as condições 

de trabalho do Laboratório, seus equipamentos, ferramentas e materiais. Acompanhar as atividades 

laboratoriais realizadas nos espaços de apoio ou logradouros públicos. Assessorar nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão 

 

 

2.1.5 Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁREA: INFORMÁTICA – NM51 

Código CBO: 301 
Local de atuação: Benjamin Constant 

Número total de vagas: 01 

Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

Requisitos de qualificação: Ensino Médio Profissionalizante em Informática ou Ensino Médio Completo 

+ Curso Técnico em Informática ou Computação, reconhecidos pelo Ministério da Educação. 

Descrição sumária do cargo: Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de 

informática, realizando e orientando coleta, análise e registros de material e dados através de métodos 

específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

2.1.6 Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA- NM53 

Código CBO: 301 
Local de atuação: Itacoatiara 

Número total de vagas: 01 

Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

Requisitos de qualificação:  Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + Técnico em 

Laboratório de Ciências da Natureza ou Eletrônica ou Eletrotécnica ou Biocombustíveis, reconhecidos 

pelo MEC 



    Poder Executivo 
    Ministério da Educação 
    Universidade Federal do Amazonas 
    Comissão Permanente de Concursos 

6 

Descrição sumária do cargo:  Interpretar manuais técnicos de equipamentos e acompanhar os 

procedimentos nos mesmos quando solicitado; Preparar com antecedência os materiais solicitados para 

aulas e/ou projetos de pesquisa; Manter o controle dos bens patrimoniais; Manter o coordenador do 

laboratório informado sobre eventual situação adversa dos laboratórios.; Requisitar materiais e 

equipamentos necessários à execução das atividades pertinentes ao laboratório; Acompanhar e auxiliar 

as aulas ou projetos, orientadas pelos professores, no laboratório, quando solicitado e assessorar nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

2.1.7 Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁREA: MICOLOGIA – NM54 

Código CBO: 301 
Local de atuação: Manaus 

Número total de vagas: 01 

Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

Requisitos de qualificação: Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio completo + curso Técnico 

na área 

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 

2.1.8 Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁREA: FISIOLOGIA HUMANA – NM48 

Código CBO: 
Local de atuação: Manaus 

Número total de vagas: 01 

Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
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: Realizar ações de suporte aos serviços na área de saúde, prevenção, 

proteção e reabilitação, realizar pesquisas científicas básicas e clínicas que incluem diagnósticos 

laboratoriais de bioquímica, microbiologia, parasitologia, imunologia e cito-hematologia, assessorar 

atividades de pesquisa que envolvam a manipulação de animais, participar de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 
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2.1.9 Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE – NM50 

Código CBO: 3511-05  
Local de atuação: Manaus 

Número total de vagas: 02 

Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

Requisitos de qualificação: Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + Curso 

Técnico + Registro no Conselho competente (Resolução nº 1.554/2018 - Entidades de Fiscalização do 

Exercício das Profissões Liberais/Conselho Federal de Contabilidade) 

Descrição sumária do cargo: Realizar atividades inerentes à contabilidade em empresas, órgãos 

governamentais e outras instituições públicas e privadas. Para tanto, deve-se constituir e regularizar 

empresas, identificar documentos e informações, atender à fiscalização e proceder consultoria 

empresarial. Executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade de custos e efetuar 

contabilidade gerencial. Administrar o departamento pessoal e realizar controle patrimonial.  Assessorar 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

2.1.9 Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE – NM45 

Código CBO: 3511-05  
Local de atuação: Itacoatiara 

Número total de vagas: 01 

Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

Requisitos de qualificação: Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + Curso 

Técnico + Registro no Conselho competente (Resolução nº 1.554/2018 - Entidades de Fiscalização do 

Exercício das Profissões Liberais/Conselho Federal de Contabilidade) 

Descrição sumária do cargo: Realizar atividades inerentes à contabilidade em empresas, órgãos 

governamentais e outras instituições públicas e privadas. Para tanto, deve-se constituir e regularizar 

empresas, identificar documentos e informações, atender à fiscalização e proceder consultoria 

empresarial. Executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade de custos e efetuar 

contabilidade gerencial. Administrar o departamento pessoal e realizar controle patrimonial.  Assessorar 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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Quadro 01 – Resumo descritivo das vagas para provimento imediato – Nível Médio – (NM) 

Código Cargo Local de 
atuação 

Vagas 

AC 

Reservas Legais 

Total 
PcD/RA N/RA PcD/D N/D 

NM17 
ASSISTENTE EM 
ADMINISTRAÇÃO Coari 01 

— — — — 
01 

NM22 ASSISTENTE EM 
ADMINISTRAÇÃO Humaitá 01 — — — — 01 

NM49 
TÉCNICO DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

Parintins 01 — — — — 01 

NM52 
TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ 
ÁREA: ARTES 
VISUAIS 

Parintins 

A definir de acordo com o 
subitens 2.3.2.1 e 2.2.1.4 

01 

NM51 
TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ 
ÁREA: INFORMÁTICA 

Benjamin 
Constant 

01 

NM53 
TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ 
ÁREA: CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

Itacoatiara 01 

NM54 
TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ 
ÁREA: MICOLOGIA 

Manaus 01 

NM48 
TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ 
ÁREA: FISIOLOGIA 
HUMANA 

Manaus 01 

NM50 TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE Manaus 

02 

NM45 TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE Itacoatiara 

01 

TOTAL 11 
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1 A depender do total de vagas para cada cargo, a definição da modalidade (ampla concorrência ou reserva legais) para alguns cargos realizar-
se-á após a divulgação da homologação das inscrições. 
 

²Legenda:

 AC: Ampla Concorrência;  PcD: Pessoa com Deficiência;  N: Candidatos autodeclarados Negros;  PcD/RA: PcD - Reserva Automática 
N/RA: Reserva Automática;  PcD/D: PcD - Reserva por Definição;  N/D: Reserva por Definição 

 


