
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 “E”, NÍVEL 
DE CAPACITAÇÃO I, PADRÃO DE VENCIMENTO 01 – NÍVEL SUPERIOR – (NS). 

2.1.9 Cargo: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ ÁREA: INFRAESTRUTURA – 
NS47 
Código CBO: 2124 

Local de atuação: Manaus 

Número total de vagas: 01 

Ampla Concorrência: 01 

Jornada de trabalho: 40 horas semanais. 

Requisitos de qualificação: Curso Superior na área de Tecnologia da Informação reconhecido 

pelo MEC. 



Poder Executivo 
Ministério da Educação 
Universidade Federal do Amazonas 

 Comissão Permanente de Concursos 

4 

Descrição sumária do cargo: Desenvolvem e implantam sistemas informatizados dimensionando 

requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de 

desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos. administram ambiente 

informatizado, prestam suporte técnico ao cliente, elaboram documentação técnica. estabelecem 

padrões, coordenam projetos, oferecem soluções para ambientes informatizados e pesquisam 

tecnologias em informática.  Planejar e produzir projetos de soluções em infraestrutura de TIC; 

Manter o controle de utilização da rede, conforme política estabelecida; Administrar rede sem fio 

centralizada e padronizada; Manter o registro, controle, padrões e estatísticas de equipamentos e 

usuários da rede; Instalar, administrar e manter as máquinas servidoras da rede, sistemas e bancos 

de dados; Coordenar e dispor serviços de rede: e-mail, hospedagem de sites, etc.; Manter backup 

atualizado e recuperável dos servidores, dados e sistemas; Providenciar a guarda e manutenção 

dos backups; Prestar atendimento aos usuários em: instalação e manutenção de pontos de rede, 

hospedagem de websites e projetos de rede; Executar pareceres técnicos referentes à sua área de 

atuação; Tratar e responder à incidentes de rede de dados; Fazer Gestão de Disponibilidade; 

Manter relacionamento com a Rede Nacional de Pesquisa (RNP) sobre assuntos relacionados à 

infraestrutura de rede; Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

2.1.2 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL – NS05 
Código CBO: 2516-05 

Local de atuação: Manaus 

Número total de vagas: 01 

Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

Requisitos de qualificação: Curso superior completo em Serviço Social reconhecido pelo MEC e 

Registro no Conselho competente 

Descrição sumária do cargo: Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade 

e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e 

programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em 

diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e 

outras), atuando nas esferas pública e privada; orientar e monitorar ações em desenvolvimento 

relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis, desenvolvimento 

humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde; desempenhar tarefas 
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administrativas e articulam recursos financeiros disponíveis; Realizar visita domiciliar para fins de 

recadastramento de aposentadoria e pensão;.  Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

2.1.2 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL – NS45 
Código CBO: 2516-05 

Local de atuação: Parintins 

Número total de vagas: 01 

Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

Requisitos de qualificação: Curso superior completo em Serviço Social reconhecido pelo MEC e 

Registro no Conselho competente 

Descrição sumária do cargo: Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade 

e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e 

programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em 

diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e 

outras), atuando nas esferas pública e privada; orientar e monitorar ações em desenvolvimento 

relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis, desenvolvimento 

humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde; desempenhar tarefas 

administrativas e articulam recursos financeiros disponíveis; Realizar visita domiciliar para fins de 

recadastramento de aposentadoria e pensão;.  Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

2.1.3 Cargo: CONTADOR – NS46 

Código CBO: 2522-10 

Local de atuação: Coari 

Número total de vagas: 01 

Ampla Concorrência: 01 

Jornada de trabalho: 40 horas semanais. 

Requisitos de qualificação: Curso Superior completo em Ciências Contábeis reconhecido pelo 

MEC e Registro no Conselho competente. 
Descrição sumária do cargo: Administrar os tributos da empresa; registrar atos e fatos contábeis; 
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controlar o ativo permanente; gerenciar custos; administrar o departamento pessoal; preparar 

obrigações acessórias, tais como: declarações acessórias ao fisco, órgãos competentes e 

contribuintes e administrar o registro dos livros nos órgãos apropriados; elaborar demonstrações 

contábeis; prestar consultoria e informações gerenciais; realizar auditoria interna e externa; atender 

solicitações de órgãos fiscalizadores e realizar perícia; Elaborar e executar projetos de pesquisa 

econômica, de mercado e viabilidade econômica, dentre outros. Participar do planejamento 

estratégico e de curto prazo e avaliam políticas de impacto coletivo para o governo, ong e outras 

organizações. Gerir programação econômico-financeira. Assessorar nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

 

2.1.4 Cargo: MÉDICO/ÁREA: CLÍNICA GERAL – NS48 

Código CBO: 2251-25 

Local de atuação: Manaus 

Número total de vagas: 01 
Jornada de trabalho: 20 horas semanais 

Requisitos de qualificação: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em 

Medicina, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; 

Certificado de conclusão de residência médica em Clínica Médica, reconhecido pela Comissão 

Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em Clínica Médica, reconhecido pela 

Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina; e Registro 

Profissional no Conselho Regional de Medicina 

Descrição sumária do cargo: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e 

clientes; implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais 

quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e 

sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica; 

assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, assessorar nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 
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2.1.5 Cargo: MÉDICO/ÁREA: CLÍNICA GERAL – NS49 
Código CBO: 2251-25 

Local de atuação: Benjamin Constant 

Número total de vagas: 01 

Jornada de trabalho: 20 horas semanais 

Requisitos de qualificação: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em 

Medicina, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; 

Certificado de conclusão de residência médica em Clínica Médica, reconhecido pela Comissão 

Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em Clínica Médica, reconhecido pela 

Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina; e Registro 

Profissional no Conselho Regional de Medicina 
Descrição sumária do cargo: Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e 

clientes; implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais 

quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e 

sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; assessorar 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 

 
 

2.1.6 Cargo: MÉDICO/ ÁREA: CLÍNICA GERAL - NS50  
Código CBO: 2251-40  

Local de atuação: Parintins 

Número total de vagas: 01 

Jornada de trabalho: 20 horas semanais 

Requisitos de qualificação: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em 

Medicina, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; 

Certificado de conclusão de residência médica em Clínica Médica, reconhecido pela Comissão 

Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em Clínica Médica, reconhecido pela 

Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina; e Registro 

Profissional no Conselho Regional de Medicina 
Descrição sumária do cargo: Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e 

clientes; implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais 

quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e 
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sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; assessorar 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

2.1.7 Cargo: MUSEÓLOGO – NS15 
Código CBO: 2613-10 

Local de atuação: Manaus 

Número total de vagas: 01 

Ampla Concorrência: 01 

Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

Requisitos de qualificação: Curso Superior em Museologia, reconhecido pelo Ministério da 

Educação (MEC), e Registro no Conselho competente. 

Descrição sumária do cargo: Organizar documentação de arquivos institucionais e pessoais, criar 

projetos de museus e exposições, organizar acervos museológicos públicos e privados. Dar acesso 

à informação, conservar acervos. Preparar ações educativas ou culturais, planejar e realizar 

atividades técnico-administrativas, orientar implantação das atividades técnicas. Participar da 

política de criação e implantação de museus e instituições arquivísticas; Criar projetos de museus 

e exposições: Criar estratégias de desenvolvimento de museus e exposições; organizar museus; 

criar projeto museológico de museus e exposições; determinar conceitos e metodologias de museus 

e exposições; realizar pesquisas relativas ao tema e acervo para a produção de exposições; 

selecionar documentos para exposição; criar o projeto museográfico e detalhamento técnico; 

planejar e coordenar exposições; determinar discurso expositivo; assessorar o projeto arquitetônico 

do museu. Gerir acervos museológicos: Providenciar o tombamento de acervos; inventariar acervo; 

administrar processos de aquisição e baixa do acervo; catalogar o acervo; providenciar avaliação 

financeira do acervo; descrever as características dos acervos; compor dossiê de coleções/acervos; 

gerenciar a reserva técnica; gerenciar empréstimo de acervo; participar do planejamento dos 

programas de prevenção de sinistros; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Quadro 1 – Resumo descritivo das vagas para provimento imediato – Nível Superior – (NS)¹,² 

Códig
o Cargo Local de 

atuação 

Vagas 

AC Reservas Legais Total 
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PcD/RA N/RA PcD/D N/D 

NS47 

ANALISTA DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO/ 
ÁREA: 
INFRAESTRUTURA 

Manaus 01 

— — — — 

01 

NS05 ASSISTENTE 
SOCIAL Manaus — — — 01 

NS45 ASSISTENTE 
SOCIAL Parintins — — — 01 

NS46 CONTADOR Coari 01 — — — — 01 

NS48 MÉDICO/ÁREA: 
CLÍNICA GERAL Manaus 

— — — 01 

NS49 MÉDICO/ÁREA: 
CLÍNICA GERAL 

Benjamin 
Constant 

— — — 01 

NS50 MÉDICO/ÁREA: 
CLÍNICA GERAL Parintins — — — 01 

NS15 MUSEÓLOGO Manaus 01 — — — — 01 

TOTAL DE VAGAS 08 
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 


