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MINUTA DE PROJETO DE LEI N
0
  ..... DE  ....  DE  .............  DE 2017 

DISPÕE SOBRE O PLANO DE 

CARGOS, CARREIRAS E 

VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS DA 

ÁREA NÃO ESPECÍFICA DO PODER 

EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE 

MANAUS E ADOTA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas pela LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS pelo artigo 80, inciso IV, da 

Lei Orgânica do Município de Manaus. 

 Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 

L E I: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art.1º Esta Lei dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 

(PCCV), dos servidores públicos estatuários da área não específica do Poder Executivo do 

município de Manaus, com as seguintes finalidades: 

I – garantir o desenvolvimento na carreira, possibilitando o reconhecimento da 

qualificação, do tempo de serviço e do desempenho profissional; 

II – fixar os vencimentos em harmonia com os padrões legais, atendidos os 

critérios de evolução profissional e as peculiaridades; 

III – estabelecer política global para a gestão de pessoas, com vistas a 

promover o desempenho, a motivação, a qualidade, a produtividade e o comprometimento do 

servidor público com o resultado de seu trabalho. 

CAPÍTULO II  

DOS PRINCÍPIOS 

Art. 2º São princípios do PCCV dos servidores públicos: 

I – estruturas eficazes de cargos e carreiras; 

II – investidura, exclusivamente, por concurso público de provas ou de provas e 

títulos e demais requisitos especificados em Lei; 
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III – incentivo e valorização da qualificação profissional, empenho e 

desempenho; 

IV – desenvolvimento na carreira baseado na qualificação, no tempo de 

serviço, no desempenho profissional, na titulação; 

V – indenização pelo exercício das funções em atividades insalubres ou 

perigosas; 

VI – racionalização da estrutura de cargos e carreiras, para a eficiente gestão 

de pessoas. 

 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei considera-se: 

I – Servidor público: aquele empossado em cargo que integra o Quadro de 

Cargos do município de Manaus, mediante aprovação em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, realizado especificamente para prover a necessidade de pessoal das 

secretarias municipais e aqueles em exercício na data da promulgação da Constituição, há 

pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no 

artigo 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. 

II – Cargos: conjunto de cargos públicos cujas atribuições estejam 

identificadas, no âmbito do município de Manaus, mediante investidura por concurso de provas 

ou de provas e títulos. 

III – Enquadramento funcional e financeiro: aquele que permite a migração dos 

ocupantes dos cargos existentes na data da vigência desta Lei, para a classe e referência  dos 

cargos nela criados ou transformados. 

IV – Tabela de Vencimentos: tabela organizada em classes e referências, 

integrada pelos valores dos vencimentos devido ao servidor público e de sua respectiva 

gratificação por exercício do cargo. 

V – Avaliação Periódica de Desempenho (APD): instrumento utilizado 

periodicamente para a aferição dos resultados alcançados pela atuação do servidor público no 

exercício de seu cargo efetivo. 

                  VI – Desenvolvimento do servidor na carreira: evolução do servidor público na 

respectiva carreira, mediante: 
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a) Progressão: evolução do servidor público para referências seguintes, na 

classe em que se encontra, mediante o cumprimento dos requisitos. 

b) Promoção: evolução do servidor público para classes seguintes, mediante o 

cumprimento dos requisitos. 

VII – Quadro de Cargos Permanentes: quadro dos cargos alocados com 

compatibilidade funcional e de vencimentos e equivalência de requisitos para provimento. 

VIII – Quadro de Cargos Complementares: quadro dos cargos efetivos e em 

extinção, à medida que vagarem, alocados com compatibilidade funcional e de vencimentos e 

equivalência de requisitos para provimento. 

IX – Estágio probatório: duração de 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo, 

durante o qual a Administração, por meio de comissão especialmente constituída, analisa, 

mediante Avaliação de Desempenho (AD), a conveniência da Administração Pública ou não da 

permanência do servidor no serviço público municipal.  

 

CAPÍTULO IV 

DO QUADRO DE CARGOS  

Seção I 

Dos Cargos 

Art. 4º Os cargos públicos da área não especifica desta municipalidade são os 

constantes dos anexos desta Lei. 

Parágrafo único. Os cargos de que trata este artigo: 

I - se associam e se identificam com os conceitos de cargos por área de 

atuação; 

II - tem quantidade, atribuições, nível de escolaridade, jornada de trabalho e 

requisitos necessários para o provimento, estabelecidos nos Anexos III, IV e V, desta Lei. 

Seção II 

Do Provimento 

Art. 5º Os cargos do Quadro Permanente serão providos mediante concurso 

público de provas ou de provas e títulos e demais etapas se houver, realizado na conformidade 

do correspondente edital, observadas as normas estabelecidas nesta Lei, no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Manaus e regulamentos pertinentes. 

§ 1º  Do instrumento convocatório do correspondente concurso constarão: 
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I - números de vagas oferecidas, atribuições, requisitos exigidos, jornada de 

trabalho e remuneração; 

II - provimento dado na classe e referência inicial do cargo, estabelecidos nesta 

lei. 

§ 2º Não será realizado concurso público para provimento dos cargos do 

Quadro Complementar, especificados nesta lei. 

§ 3º Entre os requisitos para a ocupação de cargos públicos efetivos, 

constarão, necessariamente, além daqueles específicos de cada cargo: 

I – certidões criminais negativas emitidas pelas justiças comum e federal; 

II – cumprimentos das obrigações eleitorais; 

III – cumprimentos das obrigações militares, no caso dos homens; 

IV – não condenação, em processo criminal transitado em julgado, ou por 

sentença proferida por órgão colegiado, enquanto durar seus efeitos. 

 

 

Seção III 

Da Jornada de Trabalho 

Art. 6º A jornada de trabalho será definida de acordo com a norma de criação 

de cada cargo.  

CAPÍTULO V 

DA RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA 

Seção I 

Dos Vencimentos 

Art. 7º Os valores dos vencimentos dos servidores públicos, organizados em 

classes e referências, são os que constam da Tabela de Vencimentos nos Anexos VI e VII 

desta Lei.    

§ 1º - Os vencimentos dos cargos dos servidores de que trata esta Lei é 

irredutível e nunca inferior ao salário mínimo vigente. 

§ 2º - Ao servidor público investido no respectivo cargo após a vigência desta 

Lei,  serão atribuídos os vencimentos de acordo com as classes e referências iniciais 

estabelecidas no Anexo VI. 
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Seção II 

Da indenização pelo exercício de cargos em atividade insalubre ou perigosa 

Art. 8º O servidor público que estiver exercendo atividade insalubre ou 

perigosa, receberá parcela indenizatória, conforme regulamento próprio e após expedição de 

laudo emitido por comissão específica para tal fim.  

Parágrafo Único. Até que vigore o regulamento, a indenização de que trata 

esta seção continuará sendo paga, observados o sistema e os valores em reais praticados até 

a data de vigência desta Lei. 

 

Seção III 

Da indenização pelo exercício de cargo em horário noturno 

Art. 9º O servidor público que estiver exercendo atividade em período 

considerado noturno, perceberá parcela remuneratória que será definida em regulamento 

próprio. 

Parágrafo Único. Até que vigore o regulamento, a indenização de que trata 

esta seção continuará sendo paga, observados o sistema e os valores em reais praticados até 

a data de vigência desta Lei. 

Art. 10. Por exercício de atribuições em período noturno, entende-se o trabalho 

desempenhado entre às 22 horas de um dia e às 5 horas do outro. 

 Seção IV 

      Da Função de Confiança 

Art. 11. Função de confiança é a instituída em lei e preenchida exclusivamente 

por servidor efetivo. 

Parágrafo único. O desempenho de função de confiança será atribuído ao 

servidor mediante ato expresso da autoridade competente. 

Art. 12. A gratificação correspondente à função de confiança será percebida 

cumulativamente com a remuneração do cargo efetivo de que for titular o gratificado.     

Art. 13. Não perderá a gratificação o servidor que se ausentar em virtude de 

férias, luto, casamento, licenças para tratamento de saúde, licença maternidade, licença 

paternidade, licença ao adotante, licença prêmio, serviços obrigatórios por lei ou atribuições 

regulares decorrentes de seu cargo ou função. 
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Parágrafo único. Não perderá a gratificação o servidor que se ausentar por 

motivo de doença em pessoa da família, desde que a licença não ultrapasse 60 (sessenta) 

dias.  

 Art. 14. O Poder Executivo poderá propor a criação de funções de confiança, 

previstas em lei, na qual se estabelecerá os atributos para a designação de servidores para 

provê-las, desde que haja recursos orçamentários para tal fim. 

Art. 15. A designação para a função de confiança vigorará a partir do ato 

respectivo, competindo à autoridade a que estiver subordinado o servidor designado, dar-lhe 

exercício imediato, independente de posse. 

SEÇÃO V 

Do Cargo em Comissão 

Art. 16. A remuneração dos cargos em comissão ocupados por servidores 

efetivos obedecerá aos seguintes critérios: 

I - remuneração do seu cargo efetivo, acrescida de 80% (oitenta por cento) do 

valor  total do cargo comissionado, quando ele não for composto de parcela única;  

II - remuneração do seu cargo efetivo, acrescida do valor da representação do 

cargo em comissão, quando ele for composto de vencimento e representação; 

III - remuneração total do cargo em comissão, acrescida das vantagens 

pessoais do servidor. 

IV- remuneração do seu cargo efetivo, acrescida de 80% (oitenta por cento) do 

valor  total do cargo comissionado, quando ele não for composto de parcela única;  

Parágrafo único. Em qualquer hipótese é facultado ao servidor optar entre as 

remunerações previstas neste artigo e a remuneração do cargo em comissão ou de agente 

político, mantendo o vencimento do cargo de carreira.  

CAPÍTULO VI 

DO DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO NA CARREIRA 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

                   Art. 17. O desenvolvimento do servidor público na carreira, dar-se-á mediante 

progressão e promoção.  
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Art.18. Progressão é a passagem do servidor de uma referência para outra 

imediatamente superior dentro da faixa de vencimentos da mesma classe, preenchido os 

requisitos constantes dos termos desta Lei. 

Art. 19. Promoção é a elevação do servidor de uma classe para a referência 

inicial de outra imediatamente superior, dentro da mesma carreira e dependerá do 

preenchimento dos requisitos constantes dos termos desta Lei. 

Parágrafo Único. A progressão precede a promoção, sendo vedado ao servidor 

público o desenvolvimento mediante progressão e por promoção em um período menor que 12 

(doze) meses. 

Art. 20. O interstício necessário para o desenvolvimento na carreira refere-se 

ao tempo de efetivo exercício nas atribuições do cargo efetivo. 

Art. 21. O efeito do desenvolvimento na carreira ocorre quando da publicação 

do ato que o concedeu com efeitos retroativos a datada solicitação. 

Seção II 

Da Progressão Funcional  

Art. 22. Os cargos são divididos em classes e referências. 

I - com diferença de 4% (quatro por cento) de uma referência para outra.   

II – com diferença de 7% (sete por cento) da terceira classe para a segunda e 

de 10% de diferença da segunda classe para a primeira. 

Art. 23. A progressão funcional possui os seguintes critérios específicos:  

I – independer de vaga;  

II – atingir o quantitativo mínimo de pontos estabelecidos para os fatores de 

avaliação específica de desempenho;  

III – estar enquadrado na referência atual por um período mínimo de 01(um) 

ano. 

Art. 24. A contagem do tempo para a progressão iniciará após o fim do período 

do estágio probatório, exceto para progressão por titularidade. 

Parágrafo único. A progressão por titularidade poderá ser concedida após a 

segunda avaliação especial de desempenho na duração do estágio probatório. 

 

Seção III 

Da Progressão por Titularidade 
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Art. 25. É habilitado à Progressão por Titularidade, o servidor público que, 

ocupante de cargo de nível:  

I – fundamental, a qualquer tempo, conclua ou venha a concluir curso de nível 

superior e/ou pós-graduação; 

II – médio, a qualquer tempo, conclua ou venha a concluir curso de graduação 

de nível superior e/ou pós-graduação; 

III – superior, a qualquer tempo, conclua ou venha a concluir curso de pós-

graduação. 

Parágrafo Único. Os cursos de pós-graduação a que se refere este artigo, 

devem guardar pertinência com a Administração Pública ou com as atribuições do cargo 

ocupado ou com a atividade desempenhada. 

Art. 26. Concluídos os cursos de que trata o artigo anterior e apresentado o 

correspondente título, o servidor público, mediante ato do Secretário do órgão vinculado, 

avançará referência, além daquela que se encontrar posicionado na Tabela de Vencimentos, 

se ocupante de cargo de nível: 

I – fundamental: 

a) uma referência pela conclusão de curso de ensino superior; 

b) duas referências pela conclusão de curso de especialização em área 

correlata com a Administração Pública ou com as atribuições do cargo ocupado com a 

atividade desempenhada; 

c) três referências pela conclusão de curso de mestrado em área correlata com 

a Administração Pública ou com as atribuições do cargo ocupado com a atividade 

desempenhada; 

d) quatro referências pela conclusão de curso de doutorado em área correlata 

com a Administração Pública ou com as atribuições do cargo ocupado com a atividade 

desempenhada. 

e) cinco referências pela conclusão de curso de pós-doutorado em área 

correlata com a Administração Pública ou com as atribuições do cargo ocupado com a 

atividade desempenhada. 

II - médio: 

a) uma referência pela conclusão de curso de ensino superior, 
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b) duas referências pela conclusão de curso de especialização em área 

correlata com a Administração Pública ou com as atribuições do cargo ocupado com a 

atividade desempenhada; 

c) três referências pela conclusão de curso de mestrado em área correlata com 

a Administração Pública ou com as atribuições do cargo ocupado com a atividade 

desempenhada; 

d) quatro referências pela conclusão de curso de doutorado em área correlata 

com a Administração Pública ou com as atribuições do cargo ocupado com a atividade 

desempenhada; 

e) cinco referências pela conclusão de curso de pós-doutorado em área 

correlata com a Administração Pública ou com as atribuições do cargo ocupado com a 

atividade desempenhada. 

III – superior: 

a) duas referências pela conclusão de curso de especialização em área 

correlata com a Administração Pública ou com as atribuições do cargo ocupado com a 

atividade desempenhada; 

b) três referências pela conclusão de curso de mestrado em área correlata com 

a Administração Pública ou com as atribuições do cargo ocupado com a atividade 

desempenhada; 

c) quatro referências pela conclusão de curso de doutorado em área correlata 

com a Administração Pública ou com as atribuições do cargo ocupado com a atividade 

desempenhada; 

d) cinco referências pela conclusão de curso de pós-doutorado em área 

correlata com a Administração Pública ou com as atribuições do cargo ocupado com a 

atividade desempenhada. 

Art. 27. É vedada a concessão de: 

I – mais de uma progressão por titularidade em um período de 12 (doze) meses 

por titulação; 

II – progressão por titularidade baseada em título já utilizado para obtenção de 

qualquer tipo de vantagem, inclusive como requisito para a posse no cargo público efetivo; 

III - progressão por titularidade baseada em título inferior a outro já utilizado 

anteriormente.  

Seção IV 
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Da Progressão por Mérito Pessoal 

 Art. 28. É habilitado à progressão por mérito o servidor público que, nos 

últimos 5 (cinco) anos, tiver: 

I - lançado livro de autoria própria ou como co-autor desde que o mesmo 

tenha,no mínimo, 150 (cento e cinquenta) páginas e relação com o seu cargo ou com o serviço 

público;  

II - realizado palestras ou curso para o público interno da Prefeitura de Manaus 

com carga horária mínima de 30 (trinta) horas; 

III - participado de eventos abertos que, somados, tenha, carga horária de 40 

(quarenta) horas e tenha relação com o seu cargo/função ou com o serviço público municipal;   

                         IV – participado de banca de concurso público para provimento de pessoal;  

V – realizado atividade de pesquisa em prol do serviço público, com trabalho 

final concluído; 

VI – publicado artigo em revista científica que tenha relação com o seu cargo 

ou com o serviço público municipal; 

VII – publicado artigos, em revista e/ou jornal, que tenha relação com o seu 

cargo ou com o serviço público municipal. 

VIII – participado de comissão ou grupo de trabalho de relevante valor para o 

serviço público municipal, condicionada a apresentação de produto após a participação; 

IX – participado, com aproveitamento, de cursos livres direcionados para a 

Administração Pública, cuja carga horária, somada ou não, seja de, no mínimo, 40 (quarenta) 

horas; 

X – participado de programa de formação oferecido pela Escola de Serviço 

Público, cuja carga horária, somadas ou não, seja de, no mínimo, 60 (sessenta) horas. 

 

Parágrafo único. A progressão por mérito pessoal aproveitará os fatos 

ocorridos após a nomeação para o cargo público em exercício. 

Art. 29. É vedada a concessão de: 

I – mais de uma progressão, por mérito pessoal, em um período de 12 (doze) 

meses; 

II – progressão por mérito pessoal baseada em documentação utilizada para 

obtenção de progressão em situação anterior. 
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Seção V 

Da Progressão por Avaliação de Desempenho 

Art. 30. É habilitado à progressão por avaliação de desempenho o servidor 

público que, em 36 (trinta e seis) meses, tiver avaliação igual ou superior a 80% (oitenta por 

cento) da pontuação máxima exigida. 

Seção VI 

Da Promoção 

Art. 31. É habilitado à Promoção o servidor público que simultaneamente: 

I – cumprir interstício de três anos na classe em que se encontra; 

II – obtiver, nas 3 (três) últimas e imediatas avaliações periódicas de 

desempenho média igual ou superior a 80% (oitenta por cento) pontuação máxima exigida. 

Art. 32. Após o enquadramento inicial, as promoções seguintes obedecerão 

aos critérios dos artigos 35, 36 e 37. 

Seção VIII 

Da Promoção por Mérito 

Art. 33. É habilitado à Promoção por Mérito, o servidor público que 

simultaneamente: 

I – cumprir o interstício de um 1 (um) ano de efetivo exercício na referência e 

classe em que se encontre; 

II - O servidor não deverá possuir mais de 5 (cinco) ausências não justificadas, 

advertência e suspensão, convertida ou não em multa. 

III – obtiver nas 3 (três) últimas e imediatas avaliações periódicas de 

desempenho média igual ou superior a 80% (oitenta por cento), pontuação máxima exigida; 

Parágrafo único.  O servidor deverá cumprir o interstício de 3 (três) anos de 

efetivo exercício na última referência da classe em que se encontre. 

 

CAPÍTULO VII 

Seção I 

DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

Art. 34. O Plano de Desenvolvimento Institucional, no âmbito do PCCV objeto 

desta Lei, deverá conter: 
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I - Programa Institucional de Qualificação;  

II - Sistema de Avaliação de Desempenho. 

Art. 35. O Plano de Desenvolvimento Institucional deverá garantir: 

I - um programa de integração institucional para os servidores recém 

admitidos; 

II - as condições institucionais para uma qualificação e avaliação que propiciem 

a realização profissional e o pleno desenvolvimento das potencialidades dos servidores; 

III - a qualificação dos servidores para o implemento do desenvolvimento 

organizacional da Administração Direta, área não-específica;  

IV - a criação de mecanismos que estimulem o crescimento funcional e 

favoreçam a motivação dos servidores. 

Art. 36. O Programa Institucional de Qualificação deverá conter os 

instrumentos necessários à consecução dos seguintes objetivos: 

I - a conscientização do servidor, visando sua atuação no âmbito da 

Administração Pública e o exercício pleno de sua cidadania, para propiciar ao usuário um 

serviço de qualidade; 

II - o desenvolvimento integral do cidadão servidor; e 

III - a otimização da capacidade técnica dos servidores. 

Art. 37 A promoção do Programa Institucional de Qualificação para os 

servidores deve considerar: 

I – a identificação das necessidades de capacitação; 

II – a capacitação para o desenvolvimento de ações de gestão pública, 

voltadas para a qualidade socialmente referenciada; e 

III – a capacitação para o exercício de atividades de forma articulada com a 

função social da Instituição. 

Art. 39. O Sistema de Avaliação de Desempenho deverá constituir-se em um 

processo pedagógico e participativo, abrangendo, de forma integrada, a avaliação: 

I - das atividades dos servidores; 

II - das atividades da instituição. 

Art. 39. O processo de avaliação e os instrumentos utilizados para avaliar o 

desempenho, deverão ser estruturados com base no disposto em regulamentação própria, 

assegurada a participação das entidades de classe na definição do instrumento de avaliação. 
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Seção II 

DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO 

Art. 40. A avaliação de competências de pessoal é um sistema de aferição do 

desempenho do servidor, e será utilizada para fins de programação de ações de capacitação e 

qualificação,  como critério para evolução funcional, além de base para a concessão de 

gratificação de produtividade, compreendendo: 

I – acompanhamento gerencial; 

II- desenvolvimento na carreira; 

III- programas de capacitação. 

Art. 41. O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo, no âmbito 

da Administração Pública do Poder Executivo, será submetido, anualmente, à avaliação de 

desempenho individual para concessão de gratificação de produtividade. 

 Art. 42. A avaliação de desempenho obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, contraditório e ampla defesa, observados 

os critérios básicos de: 

     I - qualidade do trabalho;  

     II - produtividade no trabalho; 

     III – pró-atividade; 

     IV – presteza; 

     V - aproveitamento em programa de capacitação; 

     VI – assiduidade/carga horária; 

     VII – pontualidade; 

     VIII - administração do tempo e tempestividade; 

     IX - uso adequado dos equipamentos e instalações de serviço; 

     X - aproveitamento dos recursos e racionalização de processos; 

     XI - capacidade de trabalho em equipe;     

     XII – sustentabilidade. 

     § 1º. A aplicação dos critérios a que se refere o caput deste artigo e os 

sistemas de avaliação serão estabelecidos em regulamento. 

     § 2º. Do total de pontos da avaliação, no mínimo 60% (sessenta por cento) 

serão atribuídos em função dos critérios estabelecidos nos incisos I a VII do caput; 35% (trinta 
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e cinco por cento) serão atribuídos em função dos critérios estabelecidos nos incisos VIII a XI, 

e 5% (cinco por cento) serão atribuídos em função dos critérios estabelecidos no inciso XII. 

     § 3º. Na avaliação de desempenho de que trata este artigo, serão adotados 

os seguintes conceitos: 

     I - excelente - igual a 5 da pontuação máxima, 

     II - bom – de 4,0 a 4,9 da pontuação máxima; 

     III - regular – de 3,0 a 3,9 da pontuação máxima; 

     IV - insatisfatório – de 2.0 a 2,9 da pontuação máxima; 

     V - insuficiente – de 0,0 a 1,9 da pontuação máxima. 

§ 4º. O órgão ou entidade dará ao servidor conhecimento prévio das  normas,  

dos  critérios  e  dos  conceitos  a   serem utilizados  na  avaliação de desempenho  de  que  

trata  esta  Lei. 

                      Art. 43. A avaliação anual de desempenho será realizada por comissão de 

avaliação composta por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) servidores de nível 

hierárquico ou funcional não inferior ao do avaliado, dos quais pelo menos 2 (dois) contenham, 

no mínimo, 3 (três) anos de exercício em cargo efetivo no órgão ou entidade a que esteja 

vinculado o servidor avaliado. 

                     § 1º A avaliação será homologada pela autoridade imediatamente superior ao 

chefe imediato do servidor, e terá como instância de homologação máxima o Secretário 

Municipal ou a autoridade a ele equivalente nos órgãos e entidades, dando-se ciência ao 

interessado. 

                     § 2º Na hipótese de avaliação de desempenho de servidor que desenvolve 

atividade exclusiva de Estado, a comissão de avaliação a que se refere o caput deste artigo, 

será composta exclusivamente por servidores da mesma carreira ou categoria funcional do 

servidor avaliado. 

                     § 3º O conceito da avaliação semestral será baseado na aferição dos critérios 

previstos nesta Lei, sendo obrigatória a indicação, no termo final de avaliação, dos fatos, das 

circunstâncias e dos demais elementos de convicção, assim como a anexação do relatório 

relativo ao colhimento de provas testemunhais e documentais, quando for o caso. 

                    Art. 44. É assegurado ao servidor público o direito de acompanhar todos os atos 

de instrução do processo que tenha por objeto a avaliação de seu desempenho. 

                    § 1º Durante o processo de avaliação de desempenho, o servidor poderá 

manifestar-se, por escrito, sobre as condições de trabalho oferecidas pelo órgão ou entidade, 

as quais deverão ser levadas em consideração pela Comissão, para atribuição do conceito. 

                   § 2º O processo de avaliação de desempenho poderá ser acompanhado por 

representante dos servidores. 
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                   § 3º Mediante solicitação do servidor, o sindicato poderá indicar um representante, 

para acompanhar o processo de avaliação. 

                   § 4º Caso não haja indicação do representante a que se refere o parágrafo anterior 

ou na impossibilidade de seu comparecimento, a avaliação será realizada sem a sua presença. 

                  Art. 45. O servidor público será notificado do conceito anual que lhe for atribuído, 

cabendo pedido de reconsideração, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, à autoridade que 

tiver homologado a avaliação, a qual decidirá em igual prazo. 

                 Parágrafo Único. Contra a decisão relativa ao pedido de reconsideração, caberá no 

prazo de 15 (quinze) dias, recurso hierárquico com efeito suspensivo à autoridade máxima do 

órgão ou entidade em que o servidor público estiver lotado, a qual será, nesta matéria, a última 

instância em via administrativa. 

                     Art. 46. Serão arquivados em pasta ou base de dados individual, permitida a 

consulta pelo servidor público a qualquer tempo: 

                   I - os conceitos semestrais atribuídos ao servidor público; 

                   II - os instrumentos de avaliação e os respectivos resultados; 

                   III - a indicação dos elementos de convicção e das provas dos fatos relatados na 

avaliação; 

                   IV - os recursos interpostos; 

                   V - as metodologias e os critérios utilizados na avaliação. 

                   Art. 47. Quando concluir pelo desempenho insatisfatório ou regular do servidor 

público, o termo de avaliação anual incluirá o relato das deficiências identificadas e a indicação 

das medidas de correção necessárias. 

                     Art. 48. Serão consideradas e atendidas as necessidades de capacitação e 

treinamento do servidor público cujo desempenho tenha sido considerado insatisfatório. 

                     Art. 49. Serão consideradas e priorizadas as necessidades de capacitação e 

treinamento do servidor público cujo desempenho tenha sido considerado regular. 

                    Art. 50. O órgão ou a entidade da Administração Pública que disponha de 

capacidade operacional poderá adotar a periodicidade semestral para a avaliação de 

desempenho, salvo para fins de perda de cargo público. 

                    Art. 51. Duas avaliações consecutivas, após tentativas de correção de 

desempenho, com classificação insatisfatória, incorrerá em encaminhamento da avaliação para 

abertura de processo administrativo disciplinar. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Seção I 

Dos Enquadramentos 
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Art. 52. Obedecendo às disposições desta seção serão realizados, 

sucessivamente, os seguintes enquadramentos: 

I - cargos do quadro permanente, em tabela específica, por tempo de serviço; 

II - cargos do quadro complementar, em tabela específica, por tempo de serviço. 

Art. 53 Os enquadramentos serão realizados, na ordem que segue: 

I – cargo; 

II - tempo de serviço; 

III - classe/referência. 

§ 1º O servidor será enquadrado em conformidade com esta Seção, somente 

quando reassumir o correspondente exercício no âmbito da Prefeitura, se na data estiver: 

I - cedido ou disposicionado para exercício na União, nos Estados, no Distrito 

Federal, nos demais municípios, no poder Legislativo Municipal ou em outro órgão que não o 

seu de origem; 

II - no exercício de cargo de provimento em comissão em qualquer órgão do Poder 

Executivo Municipal. 

§ 2º Os enquadramentos de que trata esta Seção geram efeitos quando da 

publicação dos atos que lhes deram origem. 

Subseção I 

Do Enquadramento Funcional e Financeiro 

Art. 54. Ato do Executivo promoverá, após a publicação desta Lei, o 

enquadramento funcional e financeiro dos atuais servidores públicos nos cargos dos Quadros 

de Cargos, observada a correspondência estabelecida no Anexo I ou II desta Lei.  

§ 1º O enquadramento funcional ocorrerá na classe e referência estabelecidas nos 

Anexos I e II desta Lei.  

§ 2º O enquadramento de que trata esta subseção, tem efeito a contar da 

publicação do referido ato. 

§ 3º O servidor público cedido ou disposicionado para outra unidade da estrutura 

básica do Poder Executivo, para o Legislativo Municipal, para outros Municípios, para os 

Estados, para o Distrito Federal ou para a União, será enquadrado, na conformidade deste 

artigo, quando reassumir o exercício de seu cargo efetivo no âmbito do município de Manaus. 

Art. 55 Somente aos servidores ocupantes de cargos de nível fundamental e 

médio, para fins de enquadramento financeiro, como forma de reconhecimento da qualificação 
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do servidor, após os procedimentos previstos no artigo anterior, será garantido 

reenquadramento na Tabela de Remuneração, considerando o certificado de conclusão: 

I – de curso de pós-graduação de especialização, mestrado e doutorado, nas 

áreas correlatas às atribuições do cargo efetivo do servidor; 

II – de curso de nível superior, ou 

III - de nível médio, somente os cargos de nível fundamental incompleto ou 

completo. 

§ 1º O reenquadramento financeiro se dará em apenas uma das situações abaixo, 

de acordo com o certificado apresentado pelo servidor: 

I – 5 (cinco) níveis acima do nível original resultante do procedimento previsto no 

art. 57, com a apresentação do certificado previsto no inciso I do caput deste artigo; 

II – 3 (três) níveis acima do nível original resultante do procedimento previsto no 

art. 57, com a apresentação do certificado previsto no inciso II do caput deste artigo; 

III – 2 (dois) níveis acima do nível original resultante do procedimento previsto no 

art. 57, com a apresentação do certificado previsto no inciso II do caput deste artigo.  

§ 2º Em caráter excepcional, aos servidores ocupantes de cargo de nível superior, 

será permitida aplicada a regra prevista no inciso I do § 1º deste artigo. 

                   Art. 56 Para fins de enquadramento será considerado como efetivo exercício o 

afastamento em virtude de: 

I – férias; 

II – convocado para o serviço militar; 

III - júri e outros serviços obrigatórios por lei; 

IV – licença prêmio; 

V – licença maternidade; 

VI – licença ao adotante; 

VII – licença paternidade; 

VIII – licença ao servidor acidentado em serviço ou acometido por doença 

profissional ou moléstia grave, na forma do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Manaus. 

IX – missão ou estudo em outros pontos do território nacional ou no exterior, 

quando o afastamento houver sido autorizado pelo Chefe do Poder Executivo. 

X – licença médica, por período inferior a 120 (cento e vinte) dias.  
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Seção II  

Do Quadro Complementar 

Art. 57. O Quadro Complementar reúne os cargos públicos efetivos em 

extinção, à medida que vagarem, assegurados aos seus ocupantes todos os direitos e 

vantagens inerentes aos respectivos cargos, e passam a ter as descrições constantes do 

Anexo V, podendo implicar, inclusive, mudança de nomenclaturas  anteriores. 

I. Agente Administrativo. 

II. Agente de Defesa Ambiental. 

III. Agente de Inumação. 

IV. Assessor Administrativo. 

V. Assessor Técnico. 

VI. Assistente Administrativo. 

VII. Auxiliar de Serviços Gerais. 

VIII. Auxiliar de Serviços Municipais. 

IX. Auxiliar de Topografia. 

X. Bombeiro Hidráulico. 

XI. Carpinteiro. 

XII. Desenhista. 

XIII. Digitador. 

XIV. Eletricista. 

XV. Fiscal de Posturas I. 

XVI. Fotógrafo. 

XVII. Guarda Municipal I. 

XVIII. Inspetor de Guarda.  

XIX. Jardineiro. 

XX. Lanterneiro. 

XXI. Marceneiro. 

XXII. Mecânico de Autos. 

XXIII. Mecânico de Máquinas Pesadas.  
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XXIV. Mestre de Obras. 

XXV. Motorista de Carros Leves. 

XXVI. Motorista de Carros Pesados. 

XXVII. Operador de Computador. 

XXVIII. Operador de Máquinas. 

XXIX. Pedreiro. 

XXX. Pintor. 

XXXI. Programador. 

XXXII. Técnico em Administração. 

XXXIII. Técnico em Contabilidade. 

XXXIV. Técnico em Edificações. 

XXXV. Técnico em Estradas. 

XXXVI. Técnico em Saneamento. 

XXXVII. Técnico em Secretariado. 

XXXVIII. Telefonista. 

              § 1º O cargo de Guarda Municipal cujo requisito de escolaridade para ingresso 

tenha sido nível fundamental, fica transformado em Guarda Municipal I. 

              § 2º Não haverá terceira classe dos cargos do Quadro Complementar. 

§ 3º A Tabela de Enquadramento Inicial dos Cargos do Quadro Complementar por 

tempo de serviço é a constante do Anexo II. 

 § 4º A Tabela de Vencimentos dos Cargos do Quadro Complementar cujo 

requisito para provimento inicial tenha sido até o ensino fundamental completo, é a constante 

do Anexo VII. 

§ 5º A Tabela de Vencimentos dos Cargos do Quadro Complementar cujo 

requisito para provimento inicial tenha sido o ensino médio, é a constante do Anexo VI. 

 

Seção III  

Das Extinções de Cargos 

Art. 58. Ficam extintos os cargos de Supervisor de Guarda, de Eletricista de 

Autos, de Cinegrafista, de Conferente, de Pintor de Autos, de Laboratorista Fotográfico, de 
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Operador de Vídeo, Assessor Técnico e as  vagas ociosas do Quadro Complementar 

constante do Anexo VIII. 

Seção IV  

Do Enquadramento de Cargos para o Quadro Permanente 

Art. 59. Os servidores investidos nos cargos descritos na Lei nº 335/1996 , 

quais sejam, de Administrador, Arquiteto, Assistente Social, Bibliotecário, Contador, 

Economista, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Estatístico, Geólogo, Psicólogo, 

Redator, Técnico em Comunicação Social e Tecnólogo, ficam transformados no cargo de 

Analista Municipal, nas respectivas especialidades correlatas a de seus cargos, conforme 

Anexo III. 

Art. 60. Os servidores investidos nos cargos descritos na Lei nº 335/1996, 

quais sejam, de Técnico Agrícola e Topógrafo, serão enquadrados no cargo de Técnico 

Municipal, nas respectivas especialidades correlatas a de seus antigos cargos. 

Art. 61. O cargo de Guarda Municipal cujo requisito de escolaridade para 

ingresso tenha sido nível médio, fica transformado em Guarda Municipal II. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 62. Ao servidor público é garantido: 

I - adequadas condições de trabalho e de instalações físicas e apropriado 

material; 

II – participação no processo de planejamento, execução e avaliação das 

atividades de interesse da Administração Pública. 

Art. 63. É vedada, a partir da data de vigência desta Lei: 

I – a disposição de servidor público para o Poder Legislativo, para os demais 

Municípios, para os Estados, o Distrito Federal ou a União, com ônus para o órgão de origem 

municipal; 

II – a atribuição de trabalho diverso inerente às suas atribuições, ressalvada: 

a) participação individual ou em grupo de trabalho ou comissão específica 

destinada à elaboração de programas, projetos ou atividades técnicas de interesse da 

Administração Pública; 

b) nomeação para cargo de provimento em comissão ou a designação para 

função gratificada. 
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§ 1º Excetua-se do disposto no inciso I do caput deste artigo, a cessão 

originada em convênio de cooperação técnica. 

§ 2º Nos casos de que trata o parágrafo anterior, são garantidos ao servidor 

público, todos os direitos estabelecidos nesta Lei. 

Art. 64. São contados por dias corridos os prazos previstos nesta Lei. 

                  § 1º Na contagem exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento, ficando 

prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia que não haja 

expediente. 

                  § 2º Não se inicia a contagem do prazo em dia que não haja expediente.  

Art. 65. A contratação de pessoal em caráter emergencial e/ou temporário, será 

remunerada pela classe e referência inicial de cargo correspondente na Tabela de 

Vencimentos, de acordo com a afinidade de atribuições e a escolaridade. 

Art. 66. Compete ao Chefe do Poder Executivo regulamentar os atos que se 

fizerem necessários ao cumprimento do disposto nesta Lei. 

Art. 67 Compete ao titular da Secretaria Municipal de Administração, 

Planejamento e Gestão (Semad) constituir, na data da publicação desta Lei, Comissão de 

Enquadramento, Progressão e Promoção do Servidor Público, com competência para 

implementar os enquadramentos funcional e financeiro em reconhecimento do tempo de 

serviço de que trata esta Lei. 

Art. 68. A data-base para reajuste dos vencimentos e proventos  dos servidores 

ativos e inativos da área não específica, nos termos do artigo 37, inciso x, da Constituição 

Federal do Brasil, fixada como data-base no dia 1° de janeiro de cada ano. 

Art. 69. Ficam asseguradas as condições de ingressos dos servidores que 

ingressaram mediante a forma efetiva até 31/12/2003, cujos cargos compõem o Quadro 

Complementar. 

Art. 70 É facultado ao servidor que ingressou no serviço público municipal de 

forma efetiva até 31/12/2003 optar pela incidência da contribuição previdenciária sobre 

gratificação não constante da Tabela de Vencimentos.  

Art. 71 Fica assegurado ao servidor ingresso no serviço público até o dia 16 de 

dezembro de 1998 e aposentado em virtude de invalidez permanente, a partir desta Lei, o 

direito à percepção de proventos integrais, inclusive com revisão na mesma proporção e 

data da revisão da remuneração dos servidores em atividade. 
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Art. 72 A descrição das atribuições, requisitos, carga horária dos cargos de 

nível superior do quadro permanente da área não específica do Poder Executivo da 

Prefeitura de Manaus, é o constante do Anexo III. 

Art. 73 A descrição das atribuições, requisitos, carga horária dos cargos de 

nível médio do quadro permanente da área não específica da Prefeitura de Manaus, é o 

constante do Anexo IV. 

Art. 74 Esta Lei aplica-se aos servidores estabilizados pela Constituição 

Federal de 1988. 

Art. 75 Fica assegurada a paridade entre ativos e inativos para os servidores, 

de acordo com os preceitos constitucionais vigentes. 

Art. 76 Fica possibilitada ao servidor efetivo que protocolar até março de 2015, 

com o processo concluído ou em tramitação solicitando relotação para qualquer órgão da 

área não específica o enquadramento definitivo nos preceitos desta lei, desde que seu 

cargo seja correlato a cargo de escolaridade e atribuições compatíveis aos cargos da área 

não específica, desde que o ônus esteja sendo suportado pelo órgão de destino. 

Parágrafo único. A relotação ficará condicionada a aceitação dos titulares da 

pastas envolvidas, mediante justificativa.. 

Art. 77 Ficam transformados em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada 

(VPNI) os atuais valores percebidos a título de Gratificação Técnica e/ou Salário 

Produtividade somados ao Vencimento Base, concedidos e recebidos até 01/01/2015, que 

excedam os valores estipulados na Tabela de Vencimentos constante do Anexo VI ou do 

Anexo VII para os servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003, com 

reajuste na mesma data-base o reajuste dos vencimentos e proventos dos servidores ativos 

e inativos da área não específica. 

Art. 78. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% (cinco por 

cento), por quinquênio de efetivo serviço público municipal, incidente sobre o vencimento. 

Art. 80 Esta Lei entra em vigor três meses após a data de sua publicação. 

 

Prefeito de Manaus 
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ANEXO I 

TABELA DE ENQUADRAMENTO INICIAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

CARGOS DO QUADRO PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEM TEMPO DE SERVIÇO REFERÊNCIA CLASSE 

1 0 a 03 anos I 3ª 

2 03 anos e 1 dia a 06 anos II 3ª 

3 06 anos e 1 dia a 9 anos III 3ª 

4 9 anos e 1 dia a 12 anos IV 3ª 

5 12 anos e 1 dia a 15 anos V 3ª 

6 15 anos e 1 dia a 18 anos I 2ª 

7 18 anos e 1 dia a 21 anos II 2ª 

8 21 anos e 1 dia a 24 anos III 2ª 

9 24 anos e 1 dia a 27 anos IV 2ª 

10 27 anos e 1 dia a 30 anos I 1ª 

11 30 anos e 1 dia a 33 anos II 1ª 

12 33 anos e um dia a 36 anos III 1ª 

13 36 anos e 1 dia a 39 anos IV 1ª 

14 Acima de 39 anos V 1ª 
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ANEXO II 

TABELA DE ENQUADRAMENTO INICIAL 

CARGOS DO QUADRO COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEM TEMPO DE SERVIÇO REFERÊNCIA CLASSE 

1 12 anos e 1 dia a 15 anos I 2ª 

2 15 anos e 1 dia a 18 anos II 2ª 

3 18 anos e 1 dia a 21 anos III 2ª 

4 21 anos e 1 dia a 24 anos IV 2ª 

5 24 anos e 1 dia a 27 anos V 2ª 

6 27 anos e 1 dia a 30 anos VI 2ª 

7 30 anos e 1 dia a 33 anos I 1ª 

8 33 anos e 1 dia a 36 anos II 1ª 

9 36 anos e 1 dia a 39 anos III 1ª 

10 Acima de 39 anos IV 1ª 
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ANEXO III 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS DO QUADRO PERMANENTE  

NÍVEL SUPERIOR 

 
CARGO 

AREA ESPECIALIDADE CARGAHORÁRIA/REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES 

 
VAGAS 

 
 

ANALISTA 
MUNICIPAL 

 
LOGÍSTICA 

 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Ensino Superior Completo em 
Logística. Reconhecido pelo MEC, ou qualquer curso 
de nível superior e especialização de no mínimo 360h 
em Logística.  Registro Profissional no Conselho 
competente, se houver. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e controlar os estoques, 
armazenagem, movimentação e distribuição de 
materiais; planejar e implementar melhorias nos 
processos logísticos; coordenar e acompanhar o 
recebimento e a distribuição de materiais; coordenar o 
follow-up de fornecedores e elaborar relatórios de 
itens de controle; executar inventários rotativos e 
periódicos e acompanhar auditorias nos itens de 
controle; exercício de outras atividades reconhecidas 
como do profissional de Logística. 

05 

ADMINISTRATIVA 
 

ADMINISTRAÇÃO 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de bacharelado de nível superior em 
Administração, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura.  
ATRIBUIÇÕES: Realizar pesquisas, estudos, análise, 
interpretação, planejamento, execução, coordenação 
e controle de trabalhos nos campos da administração, 
organização e métodos, logística, orçamento e 
finanças, bem como outros campos em que esses se 
desdobrem ou aos quais sejam conexos; elaborar 
pareceres, relatórios, planos, projetos, laudos, 
assessoria em geral em sua área de atuação; analisar, 
orientar e acompanhar convênios, contratos e 
acordos; subsidiar a elaboração de diretrizes e 
políticas governamentais; elaborar e analisar 
fluxogramas, organogramas, estudos e propostas de 
estrutura organizacional; planejar programas 
orçamentários; analisar projetos de desenvolvimento 
de metodologias para acompanhamento de sistemas; 
planejar, supervisionar e coordenar atividades ligadas 
à administração de recursos humanos, à organização 
do trabalho, planejamento, suprimento e contratação 
de serviços; executar outras atividades correlatas. 

20 

ARQUITETURA 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de bacharelado de nível superior em 
Arquitetura, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
Registro no Conselho competente. 
ATRIBUIÇÕES: Atividades que envolvam estudos, 
projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, 
pareceres, pesquisas, fiscalização de obras e serviços 
técnicos; execução de obras e serviços técnicos, 
produção técnica especializada; exercício de outras 
atividades reconhecidas como do profissional de 
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Arquitetura. 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de bacharelado de nível superior em 
Serviço Social, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
Registro no Conselho competente. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e executar programas ou 
atividades no campo do serviço social; selecionar 
candidatos a amparo pelos serviços de assistência. 
Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo do 
serviço social; preparar programas de trabalho 
referente ao serviço social; realizar e interpretar 
pesquisas sociais; orientar e executar trabalhos nos 
casos de reabilitação profissional; encaminhar 
servidores à dispensários e hospitais acompanhando 
o tratamento e a recuperação dos mesmos, assistindo 
aos familiares; planejar e promover inquéritos sobre a 
situação social de escolares e suas famílias; fazer 
triagem dos casos apresentados para estudo, 
prestando orientação com visitas buscando a solução 
adequada do problema; estudar os antecedentes da 
família, orientar a seleção sócio-econômica para a 
concessão de bolsas de estudos e outros auxílios do 
Município; pesquisar problemas relacionados com o 
trabalho; supervisionar e manter registros dos casos 
investigados; prestar assessoramento; participar no 
desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e 
interpretar, junto ao médico, a situação social do 
doente e de sua família; responsabilizar-se por 
equipes auxiliares necessárias à execução de 
atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, 
inclusive as editadas no respectivo regulamento da 
profissão; exercício de outras atividades reconhecidas 
como do profissional de Serviço Social. 

116 

AUDITORIA EM 
SISTEMAS 
PÚBLICOS 

 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de bacharelado de nível superior em 
Administração, Contabilidade, Direito ou Economia 
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação e Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Orientar, coordenar, analisar e 
controlar as atividades de provimento de dados, 
análises e informações básicas, necessárias à 
execução dos trabalhos de consultoria e 
assessoramento no âmbito municipal; expedir 
pareceres sobre assuntos de auditoria pública; coletar, 
organizar e preparar dados e informações de natureza 
econômica necessários à elaboração de trabalhos. 

15 

COMUNICAÇÃO 
SOCIAL 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Comunicação Social, 
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação e Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Redigir, revisar, relatar e comentar 
notas e informações de interesses da Prefeitura de 
Manaus, para publicação e difusão pela imprensa; 
organizar e dirigir programas de divulgação de 
serviços oferecidos pela Prefeitura de Manaus à 
comunidade; manter o controle de noticiários a 
respeito da Prefeitura de Manaus; preparar 
esclarecimentos ao público sobre dúvidas, críticas ou 
reclamações divulgadas pela imprensa, 
providenciando a veiculação, após aprovação da 
autoridade competente; executar outras atividades 
correlatas. 

17 

CONSULTORIA EM 
SISTEMAS 
PÚBLICOS 

 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de bacharelado de nível superior em 
Administração, Contabilidade, Direito ou Economia 
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo 
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Ministério da Educação e Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar consultoria e assessoramento 
no âmbito municipal, consistindo na elaboração e 
divulgação de estudos técnicos opinativos sobre 
matérias de interesse institucional do município, na 
preparação, por solicitação das autoridades 
municipais, de minutas de proposições, de 
pronunciamentos e de relatórios, bem ainda na 
prestação de esclarecimentos técnicos atinentes ao 
exercício das funções constitucionais do município; 
providenciar sobre o expediente, as audiências e a 
representação do titular, executar as tarefas de 
suporte administrativo vinculadas às atribuições do 
titular e auxiliá-lo no desempenho de suas atribuições. 

BIBLIOTECONOMIA 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de bacharelado de nível superior em 
Biblioteconomia, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
Registro no Conselho competente. 
ATRIBUIÇÕES: Organização, direção e execução dos 
serviços técnicos concernentes à administração de 
bibliotecas; organização e direção dos serviços de 
documentação; execução dos serviços de 
classificação e catalogação de manuscritos e de livros 
raros ou preciosos, de mapotecas, de publicações 
oficiais e seriadas, de bibliografia e referência; 
exercício de outras atividades reconhecidas como do 
profissional de Biblioteconomia. 

10 

DIREITO 
 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de bacharelado de nível superior em 
Direito, fornecido por instituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação e Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar, controlar, avaliar 
e executar atividades referentes a pesquisas técnico-
jurídicas, estudos e análises de dados relativos à área; 
elaborar projetos sobre assuntos técnico-jurídicos; 
pesquisar, propor e analisar leis, decretos, 
regulamentos e demais atos normativos; acompanhar 
o andamento de processos; cumprir e fazer cumprir 
prazos legais; prestar assistência técnico-jurídica 
sempre que se fizer necessário; executar atividades 
de coordenação, gerenciamento e assessoramento 
relacionadas a políticas, pesquisas, estudos e projetos 
na área de competência do órgão; analisar 
previamente os documentos/processos administrativos 
no âmbito das Secretarias antes do encaminhamento 
à Procuradoria Geral do Município (PGM), quando 
cabível; executar outras atividades correlatas, 
ressalvadas as atribuições privativas dos 
Procuradores do Município. 

15 

DESENHO 
INDUSTRIAL 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de bacharelado de nível superior em 
Desenho Industrial ou Design, fornecido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e 
Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e projetar sistemas, produtos 
ou mensagens visuais ligadas à produção industrial, 
objetivando assegurar sua funcionalidade ergonômica, 
sua correta utilização, qualidade técnica e estética, 
racionalização estrutural, fabricação ou reprodução; 
projetos, aperfeiçoamentos, formulação, reformulação 
e elaboração de modelos industriais ou sistemas 
visuais sob forma de desenho, diagramas, memoriais, 
maquetes, artes finais, protótipos e outras formas de 
representação; estudos, projetos, análises, avaliações, 
vistorias, perícias, pareceres e divulgações de caráter 
técnico-científico ou cultural no âmbito de sua 
formação profissional; ensaios, pesquisas, 
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experimentações em seu campo de atividades e, em 
campos correlatos, quando atuar em equipes 
multidisciplinares; desempenho de cargos e funções 
junto a entidades públicas e privadas cujas atividades 
envolvam desenvolvimento de modelos industriais e 
mensagens visuais; coordenação, direção, 
fiscalização, orientação, consultoria, assessoria e 
execução de serviços ou assuntos de seu campo 
profissional; executar outras atividades correlatas. 

ECONOMIA 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de bacharelado de nível superior em 
Economia, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
Registro no Conselho competente. 
ATRIBUIÇÕES: Supervisionar, orientar e coordenar a 
execução de serviços relativos a propostas 
orçamentárias, projeções de despesas, custos de 
serviços, projeções de balanços, acompanhamento 
orçamentário e outros assuntos econômico-
financeiros; realizar estudos, pesquisas, análises e 
interpretações da legislação econômico-fiscal e 
orçamentária; planejar, definir e coordenar a 
metodologia e a execução de pesquisas e estudos 
econômicos, financeiros e estatísticos; orientar e 
participar da elaboração dos planos e programas 
orçamentários; acompanhar as alterações da 
legislação financeira; efetuar levantamentos 
destinados à estruturação de indicadores para 
acompanhamento de programas de trabalho; realizar 
estudos econômicos e financeiros, apresentando 
soluções para consultas formuladas; emitir parecer 
sobre assuntos econômicos, sugerindo soluções que 
atendam a problemática econômica financeira; efetuar 
cálculos de estimativa de custo; exercício de outras 
atividades reconhecidas como do profissional de 
Economia.   

10 

 
 
 
 
 
 
 

ENGENHARIA 
AGRONOMA 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de bacharelado de nível superior em 
Agronomia, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
Registro no Conselho competente. 
ATRIBUIÇÕES: Executar as atividades de Engenheiro 
Agrônomo de 01 a 18 do artigo 1º , da Resolução nº 
218, de 29 de junho de 1973, do Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, referente à 
engenharia rural; orientar sobre sistemas e técnicas 
agrícolas, fornecendo indicações, sobre épocas e 
sistemas de plantio, custos de produção, variedade a 
empregar e outros dados pertinentes para aumentar a 
produtividade, para obter maior rendimento, qualidade 
e valor nutritivo; elaborar métodos e técnicas de 
cultivo de acordo com os tipos de solo e clima, 
efetuando estudos, fazendo observação e analisando 
métodos obtidos; elaborar e orientar a execução de 
projetos de conservação de solo nas propriedades 
rurais e estradas municipais; orientar a rotação de 
culturas, drenagem, irrigação, adubação e condições 
climáticas sobre culturas agrícolas, analisando seus 
resultados na fase de semeadura, cultivo e colheita, 
para orientar sobre as técnicas de tratamento de solo 
e a exploração mais adequada a cada tipo de solo e 
clima; aplicar as medidas de defesa sobre o 
reflorestamento, conservação e exploração de matas; 
proceder à execução de projeto, estudo de viabilidade 
técnica-econômica de irrigação e drenagem para fins 
agrícolas; proceder estudo, projeto e orientação 
técnica sobre construções para fins rurais e suas 
instalações complementares; orientar a formação de 
viveiros de mudas, controle de plantio e sistemas de 
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evolução das plantas, referente à urbanização, 
substituindo árvores quando necessário; executar a 
elaboração dos documentos relativos ao setor 
Agropecuário do município; exercício de outras 
atividades reconhecidas como do profissional de 
Agronomia. 

ENGENHARIA 
CIVIL 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de bacharelado de nível superior em 
Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
Registro no Conselho competente. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar, supervisionar e 
executar atividades no campo da engenharia civil; 
elaborar projetos e especificações, planejar, coordenar 
e supervisionar a execução de obras, construção, 
reformas ou ampliação de prédios necessários às 
atividades dos serviços da Prefeitura de Manaus; 
desenvolver estudos para a racionalização de 
processos de construção. Prestar assistência técnico-
gerencial em sua área de atuação; emitir laudos e 
pareceres em sua área de atuação; fornecer dados 
estatísticos de sua especialidade; elaborar 
orçamentos e estudos sobre viabilidades econômicas 
e técnicas; exercício de outras atividades 
reconhecidas como do profissional de Engenharia. 
Executar outras atividades correlatas. 

50 

ESTATÍSTICA 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de bacharelado de nível superior em 
Estatística, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
Registro no Conselho competente. 
ATRIBUIÇÕES: Atividades de planejamento,  
coordenação, supervisão, estudos, pesquisas, 
análises, projetos, pareceres, levantamentos e 
controle estatístico; exercício de outras atividades 
reconhecidas como do profissional de Estatística. 

05 

GEOPROCESSAME
NTO 

 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de bacharelado de nível superior em 
Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia 
Florestal, Geografia ou Tecnologia da Informação, 
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação e Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Exercer as atividades de 
planejamento agrário e fundiário, organizacional e 
estratégico, para a perfeita coordenação, execução, 
acompanhamento das políticas e normas de 
ordenamento territorial, formuladas no âmbito do 
Município; planejar, organizar, acompanhar e executar 
programas e projetos de ordenamento territorial e de 
regularização fundiária do Município, incluindo as 
florestas, pesquisando e aplicando princípios teóricos 
e técnicas relativas ao seu campo de atuação; 
manipular e atualizar bases de dados geográficos e 
alfanuméricos de SIGs; cartografia digital e 
sensoriamento remoto; realizar análise espacial e 
mapeamento temático; processar imagens de satélite; 
orientar a sistematização dos assentamentos urbanos 
e rurais, em parceria com os municípios do Estado; 
desenvolver critérios para exigências de estudo de 
impacto ambiental de atividades modificadoras do 
meio ambiente; fiscalizar as atividades técnicas de 
execução do ordenamento territorial através de 
projetos fundiários e assentamentos nas diferentes 
modalidades; realizar outras atividades correlatas 
previstas em leis, regulamentos e normas técnicas. 

05 

GEOLOGIA 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de bacharelado de nível superior em 
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Geologia, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
Registro no Conselho competente. 
ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades decorrentes 
da aplicação da legislação ambiental, por meio de 
fiscalização e licenciamento ambiental de fontes de 
poluição; realizar levantamentos, vistorias e 
avaliações ambientais, identificação e caracterização 
de fontes de poluição, amostragens para avaliação da 
qualidade do meio ambiente e de emissões em fontes 
de poluição, interpretação de dados ambientais e 
elaboração de relatórios técnicos; realizar análise de 
caracterizações geológicas e hidrogeológicas, análise 
de mapas temáticos, inspeção, avaliação e emissão 
de pareceres técnicos sobre a contaminação do solo e 
de águas subterrâneas, análise de projetos de 
disposição final de resíduos sólidos; analisar projetos 
de armazenagem, tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos urbanos/ industriais no que se refere 
aos aspectos geológicos, hidrogeológicos e 
geotécnicos do meio físico. Avaliar e acompanhar a 
implantação de operação de sistemas de tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos; analisar e 
interpretar relatórios com dados ambientais do solo e 
das águas subterrâneas; avaliar projetos de 
recuperação em áreas contaminadas; analisar dados 
de mapeamento de plumas de contaminação no solo e 
em águas subterrâneas; acompanhar o gerenciamento 
de áreas contaminadas; identificar e caracterizar 
fontes de contaminação industrial, de disposição de 
resíduos, de atividades comerciais e de áreas 
abandonadas; analisar avaliação de riscos em áreas 
contaminadas; desenvolver critérios para proteção da 
qualidade de solo e águas subterrâneas; avaliar 
diagnósticos de qualidade/quantidade de águas 
subterrânea; contribuir para obtenção de indicadores 
ambientais; avaliar a vulnerabilidade dos aqüíferos ao 
risco de poluição; operar rede de monitoramento 
regional de qualidade de águas subterrâneas; realizar 
levantamentos geofísicos e geoquímicos; realizar 
planejamento de amostragem de solos e águas 
subterrâneas; realizar estudos geológicos e 
hidrogeológicos; realizar vistorias em campo; elaborar 
relatórios e pareceres técnicos; exercer outras 
atividades do profissional de Geoologia. 

HISTÓRIA 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação em licenciatura de nível superior em 
História, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura 
ATRIBUIÇÕES: Realizar pesquisas em museus, 
bibliotecas, livros, jornais, revistas e/ou com 
moradores do município, buscando informações e 
dados históricos para embasamento das atividades 
realizadas pela Prefeitura de Manaus; trabalhar em 
conjunto com o museólogo transformando dados 
coletados nas pesquisas em temas para o público; 
criar e dar andamento às linhas de pesquisas 
realizadas pela área; exercício de outras atividades 
reconhecidas como do profissional de História. 

05 

PSICOLOGIA 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de bacharelado de nível superior em 
Psicologia, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
Registro no Conselho competente. 
ATRIBUIÇÕES: Utilizar métodos e técnicas 
psicológicas com o objetivo de diagnóstico 
psicológico; orientação psicopedagógica; realizar 
perícias e emitir pareceres sobre a matéria de 
Psicologia; coordenação, supervisão e execução de 
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trabalhos que envolvam assistência psicológica; 
exercício de outras atividades reconhecidas como do 
profissional de Psicologia. 

REDAÇÃO 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Letras - Língua 
Portuguesa, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Selecionar, classificar e organizar 
dados e informações necessárias à elaboração de 
documentos; redigir minutas de textos definitivos; 
redigir documentos oficiais; revisar, adaptar ou 
reescrever minutas de outras áreas; exercício de 
outras atividades inerentes às suas atribuições. 

18 

SOCIOLOGIA 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Sociologia, fornecido 
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério 
da Educação e Cultura 
ATRIBUIÇÃO: Elaborar, supervisionar, orientar, 
coordenar, planejar, programar, implantar, controlar, 
dirigir, executar, analisar ou avaliar estudos, trabalhos, 
pesquisas, planos, programas e projetos atinentes à 
realidade social; assessorar e prestar consultoria a 
empresas, órgãos da administração pública direta ou 
indireta, entidades e associações, relativamente à 
realidade social; participar da elaboração, supervisão, 
orientação, coordenação, planejamento, programação, 
implantação, direção, controle, execução, análise ou 
avaliação de qualquer estudo, trabalho, pesquisa, 
plano, programa ou projeto global, regional ou setorial, 
atinente à realidade social. 

05 

 

TECNÓLOGO 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Ensino Superior completo de curta 
duração em construção civil ou de Engenharia 
Operacional em Construção Civil, com registro no 
conselho competente. 
ATRIBUIÇÕES: Executar obras de construção civil; 
auxiliar a elaboração de projetos de engenharia e 
arquitetura; elaborar orçamentos de materiais e custos 
das obras; especificar materiais de construção; 
coordenar a execução de obras; controlar a qualidade 
dos serviços e dos materiais empregados na 
construção civil; executar outras atribuições previstas 
na lei que regulamenta a profissão; executar outras 
atribuições correlatas. 

15 

 

TURISMO 
 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de bacharelado de nível superior em 
Turismo, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, orientar e executar 
trabalhos que visem ao desenvolvimento turístico do 
Município; proceder ao levantamento e planejar o 
aproveitamento dos recursos turísticos do Município, 
bem como estudar as suas potencialidades; analisar 
dados turísticos obtidos nos pontos de entrada e saída 
de turistas; elaborar dados e informações turísticas 
consistentes em diagnósticos e análises 
macroambientais; coordenar a elaboração do Plano 
Municipal de Turismo; planejar campanha de 
divulgação, visando conscientizar a comunidade das 
vantagens do desenvolvimento turístico; manter 
contato com os órgãos similares de âmbito federal, 
estadual e municipal, a fim de incentivar o turismo; 
manter contato com outros órgãos da Administração 
Municipal, Estadual e Federal, visando a recuperação, 
conservação e exploração dos recursos turísticos 
existentes no Município; estudar, incrementar e 
colaborar na realização de certames, feiras e 
exposições em geral; orientar a organização de 
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festividades populares, a promoção de concursos 
sobre trabalhos considerados de interesse turístico 
para o Município e a elaboração de itinerários 
turísticos; planejar, analisar e executar eventos 
turísticos e de lazer de interesse do Município; 
colaborar com as empresas de turismo, quando 
solicitado, em estudos que visem a uma melhor 
prestação de serviços e ao consequente incremento 
do turismo no Município; realizar estudos da 
conjuntura turística, visando acompanhar o 
desenvolvimento turístico do Município e a elaboração 
de políticas públicas de turismo; acompanhar o 
desenvolvimento de projetos de implantação turística; 
coordenar a implantação do Sistema Municipal de 
Sinalização Turística; desenvolver pesquisas e 
elaborar pareceres em matéria de sua especialidade;  
executar outras atividades correlatas. 

INFRA-
ESTRUTURA 

ENGENHARIA 
ELÉTRICA 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de bacharelado de nível superior em 
Engenharia Elétrica, fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e 
Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar, supervisionar e 
executar atividades no campo da engenharia elétrica; 
elaborar estudos, projetos e especificações de 
instalações elétricas de baixa e alta tensão; 
supervisionar obras, construção, reformas ou 
ampliação de prédios, na parte referente às 
instalações elétricas de baixa e alta tensão 
necessárias às atividades dos serviços da Prefeitura 
de Manaus; prestar assistência técnico-gerencial em 
sua área de atuação; emitir laudos e pareceres em 
sua área de atuação; fornecer dados estatísticos de 
sua especialidade; elaborar orçamentos e estudos 
sobre viabilidades econômicas e técnicas; exercício de 
outras atividades reconhecidas como do profissional 
de engenharia elétrica. 

05 

ABASTECIMENTO 

CONTROLADORIA 
DE DISTRIBUIÇÃO 

E 
ABASTECIMENTO 

 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em qualquer curso, 
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação e Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Orientar e supervisionar as equipes 
de supervisão; coordenar a formalização e andamento 
dos procedimentos oriundos das notificações, multas, 
apreensões e remoções de mercadorias e 
equipamentos irregulares e outros procedimentos em 
desacordo com o Código de Postura, Obras e Meio 
Ambiente; elaborar relatórios; supervisionar a 
qualidade e peso dos alimentos no âmbito de 
mercados e feiras municipais; exercício de outras 
atividades correlatas. 

15 

AMBIENTAL AGRONOMIA 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de bacharelado de nível superior em 
Agronomia, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura 
ATRIBUIÇÕES: Executar as atividades de Engenheiro 
Agrônomo de 01 a 18 do artigo 1º , da Resolução nº 
218, de 29 de junho de 1973, do Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, referente à 
engenharia rural; orientar sobre sistemas e técnicas 
agrícolas, fornecendo indicações, sobre épocas e 
sistemas de plantio, custos de produção, variedade a 
empregar e outros dados pertinentes para aumentar a 
produtividade, para obter maior rendimento, qualidade 
e valor nutritivo; elaborar métodos e técnicas de 
cultivo de acordo com os tipos de solo e clima, 
efetuando estudos, fazendo observação e analisando 
métodos obtidos; elaborar e orientar a execução de 
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projetos de conservação de solo nas propriedades 
rurais e estradas municipais; orientar a rotação de 
culturas, drenagem, irrigação, adubação e condições 
climáticas sobre culturas agrícolas, analisando seus 
resultados na fase de semeadura, cultivo e colheita, 
para orientar sobre as técnicas de tratamento de solo 
e a exploração mais adequada a cada tipo de solo e 
clima; aplicar as medidas de defesa sobre o 
reflorestamento, conservação e exploração de matas; 
proceder à execução de projeto, estudo de viabilidade 
técnica-econômica de irrigação e drenagem para fins 
agrícolas; proceder estudo, projeto e orientação 
técnica sobre construções para fins rurais e suas 
instalações complementares; orientar a formação de 
viveiros de mudas, controle de plantio e sistemas de 
evolução das plantas, referente à urbanização, 
substituindo árvores quando necessário; executar a 
elaboração dos documentos relativos ao setor 
agropecuário do município; exercício de outras 
atividades reconhecidas como do profissional de 
Agronomia. 

AMBIENTAL 
 

FISCALIZAÇÃO 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de bacharelado de nível superior em 
Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, 
Engenharia de Pesca, Engenharia Civil, Agronomia, 
Geografia ou Biologia, fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e 
Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Orientar e fiscalizar as atividades e 
obras para prevenção e preservação ambiental, por 
meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de 
locais, atividades, obras, projetos e processos, 
visando ao cumprimento da legislação ambiental; 
promover a educação ambiental; aplicar as normas e 
padrões ambientais e do licenciamento e realizar ação 
fiscalizadora de projeto ou de atividade que possa 
colocar em risco o equilíbrio ecológico ou provocar 
significativa degradação no meio ambiente; em casos 
excepcionais e mediante necessidade da 
administração pública municipal, poderá ser 
requisitado para fiscalizações fora do horário de 
expediente, inclusive, sábados, domingos, feriados e 
horários noturnos; executar outras atividades 
correlatas. 

05 

AMBIENTAL 
ENGENHARIA 
FLORESTAL 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de bacharelado de nível superior em 
Engenharia Florestal, fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e 
Cultura 
ATRIBUIÇÕES: Coordenação, supervisão e 
orientação técnica na área florestal urbana; estudo de 
viabilidade técnico-econômica; vistoria, perícia, 
avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico na 
área ambiental; coordenação, gerenciamento e 
assessoramento relacionados com as políticas, 
pesquisas, estudos e projetos na área ambiental e de 
recursos hídricos, de acordo com a área de 
conhecimento específica; analisar e emitir pareceres 
sobre projetos, estudos ambientais, planos de 
emergências e risco ambiental e demais avaliações de 
impactos ambientais; elaborar relatórios, pesquisas e 
estudos necessários ao desenvolvimento das 
competências do órgão; prestar apoio técnico na 
preparação de audiências públicas e reuniões técnicas 
internas e externas e participação nas mesmas; 
prestar apoio técnico junto aos conselhos estadual e 
regional de meio ambiente e de recursos hídricos e 
suas câmaras técnicas; executar tarefas afins, 
especialmente as editadas no respectivo regulamento 
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de cada profissão específica para cumprimento das 
competências do órgão; exercício de outras atividades 
reconhecidas como do profissional de engenharia 
florestal. 

AMBIENTAL 
ENGENHARIA 
AMBIENTAL 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de bacharelado de nível superior em 
Engenharia Ambiental, fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e 
Cultura 
ATRIBUIÇÕES: Coordenação, supervisão e 
orientação técnica na área ambiental; estudo de 
viabilidade técnico-econômica; vistoria, perícia, 
avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico na 
área ambiental; coordenação, gerenciamento e 
assessoramento relacionados com as políticas, 
pesquisas, estudos e projetos na área ambiental e de 
recursos hídricos, de acordo com a área de 
conhecimento específica; analisar e emitir pareceres 
sobre projetos, estudos ambientais, planos de 
emergências e risco ambiental e demais avaliações de 
impactos ambientais; elaborar relatórios, pesquisas e 
estudos necessários ao desenvolvimento das 
competências do órgão; prestar apoio técnico na 
preparação de audiências públicas e reuniões técnicas 
internas e externas e participação nas mesmas; 
prestar apoio técnico junto aos conselhos estadual e 
regional de meio ambiente e de recursos hídricos e 
suas câmaras técnicas; executar tarefas afins, 
especialmente as editadas no respectivo regulamento 
de cada profissão específica para cumprimento das 
competências do órgão; exercício de outras atividades 
reconhecidas como do profissional de engenharia 
ambiental.  

05 

AMBIENTAL 
ENGENHARIA 

CIVIL 
 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação  de bacharelado de nível superior em 
Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar, supervisionar e 
executar atividades no campo da engenharia civil; 
elaborar projetos e especificações, planejar, coordenar 
e supervisionar a execução de obras, construção, 
reformas ou ampliação de prédios necessários às 
atividades dos serviços da Prefeitura de Manaus; 
desenvolver estudos para a racionalização de 
processos de construção; prestar assistência técnico-
gerencial em sua área de atuação; emitir laudos e 
pareceres em sua área de atuação; fornecer dados 
estatísticos de sua especialidade; elaborar 
orçamentos e estudos sobre viabilidades econômicas 
e técnicas; exercício de outras atividades 
reconhecidas como do profissional de Engenharia; 
executar outras atividades correlatas na área. 
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AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUÍMICO 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de bacharelado de nível superior em 
Química, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura 
ATRIBUIÇÕES: Realizar ensaios, análises químicas e 
físico-químicas, selecionando metodologias, materiais, 
reagentes de análise e critérios de amostragem, 
homogeneizando, dimensionando e solubilizando 
amostras; produzir substâncias, desenvolver 
metodologias analíticas, interpretar dados químicos, 
monitorar impacto ambiental de substâncias, 
supervisionar procedimentos químicos, coordenar 
atividades químicas laboratoriais e industriais; 
exercício de outras atividades reconhecidas como do 
profissional de Química. 
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ATIVIDADES 
DESPORTIVAS I 

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Educação Física, 
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação e Cultura e Registro no 
Conselho Regional de Educação Física.  
ATRIBUIÇÕES: Orientar e desenvolver, junto ao 
público alvo, as práticas de educação física e 
desportos, assim como ensinar-lhe as técnicas; instruir 
os participantes de atividades esportivas sobre os 
princípios e regras inerentes a cada modalidade 
esportiva praticada; acompanhar e supervisionar as 
práticas desportivas; participar da organização de 
campeonatos e torneios no âmbito no Município; 
participar das atividades administrativas, de controle e 
de apoio referente à sua área de atuação; participar 
das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do 
pessoal técnico e auxiliar; exercício de outras 
atividades reconhecidas como do profissional de 
Educação Física. 
 

ORIENTAÇÃO DE 
ATIVIDADES 

DESPORTIVAS II 

CARGA HORÁRIA: 20 (vinte) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Educação Física, 
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação e Cultura e Registro no 
Conselho Regional de Educação Física.  
ATRIBUIÇÕES: Orientar e desenvolver, junto ao 
público alvo, as práticas de educação física e 
desportos, assim como ensinar-lhe as técnicas; instruir 
os participantes de atividades esportivas sobre os 
princípios e regras inerentes a cada modalidade 
esportiva praticada; acompanhar e supervisionar as 
práticas desportivas; participar da organização de 
campeonatos e torneios no âmbito no Município; 
participar das atividades administrativas, de controle e 
de apoio referente à sua área de atuação; participar 
das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do 
pessoal técnico e auxiliar; exercício de outras 
atividades reconhecidas como do profissional de 
Educação Física. 

20 

GESTÃO 
TERRITORIAL 

GEOGRAFIA 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Geografia, 
reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura. 

ATRIBUIÇÕES: Executar atividades de Geógrafo 
que constam no número de ordem 1.6.8, do anexo I, 
da Resolução 1.010, de 25 de agosto de 2005, do 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia, referente à Geopolítica; ao Planejamento 
e Organização Físico-Espacial Geral e Regional; ao 
Zoneamento Geo-Humano, Terras Indígenas, 
Demografia; aos Processos de Ocupação Humana; à 
Dinâmica e Fluxos Populacionais; aos Limites 
Territoriais; à Divisão das Unidades Politico-
administrativas; aos Cenários para o Estabelecimento 
de Assentamentos Humanos, para o Desenvolvimento 
Urbano, Rural e Regional, e para Ordenamento Local 
e Regional da Ocupação do Solo Urbano e Rural, 
pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na 
legislação que regulamentou o exercício da profissão. 

05 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

REDES 
 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Ciência da 
Computação ou áreas correlatas à Tecnologia da 
Informação, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Manter o sistema de comunicação 
através de computadores no âmbito da Prefeitura de 
Manaus; instalar, configurar e manter o bom 
funcionamento da rede de computadores; manter os 
serviços de rede local de longa distância e de internet 
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para garantir a confidencialidade das mensagens que 
circulam na rede; manter a segurança da rede para 
impedir a intromissão de hackers; possuir o domínio 
de sistemas operacionais, protocolos de rede, 
instalação de redes de cabos e de placas de rede em 
computadores; atuar em configuração de routers, 
access points e gateways; noções de VPNs, noções 
de gerenciamento e controle de Chamados 
Flexibilidade; executar outras atividades correlatas. 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

SISTEMAS 
 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Ciência da 
Computação ou áreas correlatas à Tecnologia da 
Informação, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Orientação, controle e execução de 
atividades de análise de sistemas e programação; 
levantar e gerenciar requisitos; analisar projetos 
lógicos; construir e implantar sistemas de informação 
transacionais e gerenciais, em ambiente cliente-
servidor simples; executar atividades de Modelagem 
de Negócio (Business Modeling), compreendendo o 
mapeamento dos produtos e serviços das áreas de 
negócio e de seu fluxo de informação, visando 
identificar necessidades de construção de novos 
sistemas e/ou manutenções evolutivas; gerenciar 
projetos por meio da elaboração de cronogramas, 
planos, controle de interações, gestão de riscos e de 
recursos; executar testes para os requisitos funcionais 
e não funcionais, envolvendo o planejamento, a 
documentação e execução dos testes, inclusive por 
meio de ferramentas de automação dos testes, 
considerando os devidos controles de acesso, 
integridade e segurança da informação; documentar 
sistemas; planejar e elaborar material de treinamentos 
relacionados ao uso dos sistemas de informação 
desenvolvidos; exercício de outras atividades 
reconhecidas como do profissional de Análise de 
Sistemas. 
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TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

SUPORTE 
 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Ciência da 
Computação ou áreas correlatas à Tecnologia da 
Informação, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Executar as atividades de 
administração dos servidores e softwares básicos, 
equipamentos de rede de dados e de telefonia da 
empresa, garantindo requisitos de segurança do 
ambiente de tecnologia; administrar contratos com 
fornecedores e apurar rateio dos custos; prestar 
suporte técnico a usuários finais; realizar a supervisão 
técnica da equipe de técnicos de suporte; exercício de 
outras atividades reconhecidas como do profissional 
de Técnico de Suporte. 
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TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

WEB DESIGN 
 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Ciência da 
Computação ou áreas correlatas à Tecnologia da 
Informação, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Atuação em atividades relacionadas 
com Pacote Adobe, Javascript, Flash, Action Script e 
SEO (Search Engine Optimization). Vivência com 
Varejo e Ecommerce. Atuar com a criação e 
desenvolvimento de hot sites e campanhas 
promocionais, desenvolvimento de briefing, criação, 
definição de peças publicitárias (websites, hotsites, 
banners); exercício de outras atividades reconhecidas 
como do profissional de Webdesigner. 
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INFORMAÇÃO DE BANCO DE 
DADOS 

 

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Ciência da 
Computação ou áreas correlatas à Tecnologia da 
Informação, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Gerenciar, monitorar, projetar e 
ajustar o funcionamento de servidores corporativos, os 
quais possuam banco de dados com segurança e 
performance; elaborar projetos para criação e 
manutenção de banco de dados corporativo, 
planejando o layout físico e lógico do banco de dados; 
instalar, configurar sistemas e aplicativos; criar 
estratégias de auditoria e segurança, realizando a 
instalação de upgrades, patches e releases; realizar 
back up e restore; planejar, coordenar e executar as 
migrações de dados de sistemas; atualizar bases de 
dados em produção para desenvolvimento através de 
soluções de RAC, Standby e importações/exportações 
de banco de dados; monitorar as aplicações efetuando 
tunning de aplicação e de banco de dados; propor 
ajustes de melhoria nos programas e aplicações; 
monitorar a utilização de memória, processador, 
acesso a discos, volume de dados dos bancos de 
dados; emitir pareceres técnicos; prestar suporte 
técnico a usuários e desenvolvedores; elaborar 
documentação técnica relativa aos procedimentos e 
controles; executar outras atividades correlatas. 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

 

SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO 

 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Ciência da 
Computação ou áreas correlatas à Tecnologia da 
Informação, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar o monitoramento de todos 
os sistemas em produção, servidores, equipamentos 
do datacenter e links de dados; utilizar os sistemas 
operacionais Linux e Windows; utilizar ferramentas de 
segurança: firewall, proxy, vpn, backup, antivírus, 
sniffers, ferramentas de monitoramento e ferramentas 
de teste de intrusão; redigir procedimentos; realizar o 
controle de regras de acesso, conforme a política de 
segurança em vigor. 

03 

 
 
 
 
 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

 

 
 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO 
DE SOFTWARE 

 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Ciência da 
Computação ou áreas correlatas à Tecnologia da 
Informação, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar e executar os 
projetos de sistemas que envolvam o processamento 
de dados ou a utilização de recursos de informática e 
automação; estudar a viabilidade técnica e financeira 
para implantação de projetos e sistemas, assim como 
máquinas e aparelhos de informática e automação; 
elaborar os orçamentos e definir os projetos e os 
sistemas para processamento de dados, informática e 
automação; estruturar, codificar, testar e simular os 
programas e os sistemas; fiscalizar, controlar e operar 
os sistemas de processamento de dados que 
demandem acompanhamento especializado; orientar 
os programadores e os implantadores sobre a 
responsabilidade no desenvolvimento e implantação 
de sistemas; dar suporte técnico e consultoria 
especializada em informática e automação; 
desenvolver a codificação, a integração e o designer 
de módulos dos sistemas da Prefeitura de Manaus; 
atender os usuários dos sistemas desenvolvidos na 
Prefeitura de Manaus e elaborar o manual de 
operação desses sistemas; participar de resolução de 
problemas dos serviços de Tecnologia da Informação; 
oferecer treinamento aos usuários dos sistemas 

03 



 
COMISSÃO DE ELABORAÇÃO 

DATA: 01/2017 

ASSINATURA: Dinah Teixeira/ Fl. n.  

 
 

desenvolvidos; auxiliar na administração de banco de 
dados relacional; executar outras atividades 
correlatas. 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

PROGRAMAÇÃO 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Ciência da 
Computação ou áreas correlatas à Tecnologia da 
Informação, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Desenvolver os sistemas e 
aplicações, montagem de estrutura de bancos de 
dados e codificação de programas; projetar e 
implantar manutenção de sistemas e aplicações; 
selecionar recursos de trabalho tais como 
metodologias de desenvolvimento de sistemas, 
linguagem de programação e ferramentas de 
desenvolvimento; auxiliar o desenvolvimento e 
manutenção de sistemas informatizados; realizar 
instalação e manutenção de software e hardware; 
controlar e monitorar ambiente operacional da rede de 
computadores; receber e transmitir dados; executar 
implantação física de projetos de rede de 
computadores; prestar assistência técnica na 
instalação e utilização de equipamentos de 
informática; desenvolver rotinas operacionais; prestar 
suporte ao usuário; realizar comunicação entre 
dispositivos; zelar pela conservação e guarda dos 
equipamentos e materiais, bem como do espaço físico 
a ser utilizado; exercício de outras atividades 
reconhecidas como do profissional de Programação. 

03 

ADMINISTRATIVA CONTABILISTA 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Ciências Contábeis, 
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação e Cultura. Registro no 
conselho competente 
ATRIBUIÇÕES: Gerenciar, coordenar e executar 
atividades orçamentárias, financeiras, contábeis, 
patrimoniais e de custos; realizar auditoria contábil e 
financeira; elaborar normas, relatórios e emitir 
pareceres em sua área de atuação; interpretar e 
aplicar a legislação econômico-fiscal, tributária e 
financeira; coordenar e executar atividades referentes 
à elaboração, à revisão e ao acompanhamento de 
programação orçamentária e financeira anual e 
plurianual; acompanhar a gestão de recursos públicos; 
exercício de outras atividades reconhecidas como do 
profissional de Ciências Contábeis. 
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ANEXO IV 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS DO QUADRO PERMANENTE  

NÍVEL MÉDIO 

 
CARGO 

AREA ESPECIALIDADE CARGAHORÁRIA/REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES 

 
VAGAS 

 
 

TÉCNICO 
MUNICIPAL 

 

ADMINISTRATIVO 
 

- 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Certificado de conclusão de Ensino 
Médio, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Exercício das atribuições voltadas 
para as atividades administrativas e logísticas de 
nível intermediário relativas ao exercício das 
competências constitucionais e legais a cargo da 
Prefeitura de Manaus, fazendo uso de todos os 
equipamentos e recursos disponíveis para a 
consecução dessas atividades. 

300 

 AGROTECNIA 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Certificado de conclusão de Ensino 
Médio em Agrotecnia, fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e 
Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Orientar os agricultores nas tarefas 
de preparação do solo, plantio, colheita e 
beneficiamento de espécies vegetais; coletar e 
analisar amostra de terra; promover a aplicação de 
novas técnicas para o tratamento e cultivo de terras; 
orientar a adubação, cultura, plantio e colheita de 
espécies vegetais; executar esboços e desenhos 
técnicos de sua especialidade; selecionar 
fertilizantes; estudar parasitas e outras pragas; 
executar outras atribuições previstas na lei que 
regulamentou a profissão; executar outras 
atribuições correlatas. 

12 

OBRAS E 
POSTURAS 

FISCALIZAÇÃO 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Certificado de conclusão de Ensino 
Médio em Técnico em Edificações, Obras Civis, 
Saneamento Básico ou Pavimentação, fornecido 
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério 
da Educação e Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades relativas à 
fiscalização da execução de obras que interferem 
diretamente na infra-estrutura urbana; cumprir as 
disposições do Código de Posturas e demais Leis 
que regulem as obras do Município; realizar 
vistorias nos logradouros públicos em geral; orientar 
e autuar os infratores; exercer outras atividades 
correlatas. 

20 

TOPOGRAFIA 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Certificado de conclusão de Ensino 
Médio em Topografia, fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e 
Cultura e registro no órgão competente, se houver. 
ATRIBUIÇÕES: Analisar mapas, plantas, títulos de 
propriedade, registro e suas especificações, 
necessários aos levantamentos topográficos, 
planimétricos e altimétricos; levantar áreas 
demarcadas, ângulos, coordenadas, referências de 
nível e outras características da superfície da área; 
efetuar registros nas cadernetas topográficas de 
dados obtidos, valores lidos e cálculos efetuados 
para serem avaliados posteriormente; avaliar 
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diferenças entre pontos, altitudes e distâncias, com 
auxílio de formas e tabelas; efetuar cálculos com os 
elementos colhidos para complementar as 
informações registradas e avaliar sua precisão; 
supervisionar trabalhos topográficos e determinar o 
balizamento, colocação de estacas para indicar as 
referências de nível, marcos de locação e outros 
elementos para a orientação de seus auxiliares; 
elaborar esboços, plantas e relatórios técnicos com 
pontos e convenções para futuros mapas, cartas e 
projetos; desenhar plantas detalhadas das áreas 
levantadas; zelar pela manutenção e guarda dos 
instrumentos, aferindo-os e retificando-os dentro 
dos padrões exigidos; executar outras atribuições 

correlatas. 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

 
INFORMÁTICA 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Certificado de conclusão de Ensino 
Médio Técnico ou Pós-Médio na área de 
Informática, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Participar do levantamento de 
necessidade de equipamentos de informática e 
softwares; instalar e reinstalar os equipamentos de 
informática e software adquiridos; auxiliar na 
escolha, instalação e utilização de software, tais 
como sistemas operacionais, rede local, aplicativos 
básicos de automação de escritório, editores de 
texto, planilhas eletrônicas e software de 
apresentação e de equipamentos e periféricos de 
microinformática; instalar e reinstalar os 
equipamentos de informática e software adquiridos; 
conectar, desconectar e remanejar os 
equipamentos de informática; orientar os usuários 
quanto à utilização adequada dos equipamentos de 
informática e software instalados; fazer a limpeza e 
a manutenção de máquinas e periféricos instalados; 
deletar programas nocivos aos sistemas utilizados; 
participar da elaboração de especificações técnicas 
para aquisição de equipamentos de informática e 
software; elaborar roteiros simplificados de 
utilização dos equipamentos de informática e 
software utilizados; executar outras atividades 
correlatas. 

10 

 

INFRA-
ESTRUTURA 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Certificado de conclusão de Ensino 
Médio Técnico ou Pós-Médio na área de Segurança 
do Trabalho, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Elaborar mediante parecer técnico, 
sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho, 
bem como orientá-lo sobre as medidas de 
eliminação e neutralização; executar os 
procedimentos de segurança e higiene do trabalho 
e avaliar os resultados alcançados, adequando-os 
as estratégias utilizadas de maneira a integrar o 
processo prevencionista em sua planificação, 
beneficiando o trabalhador; executar os programas 
de prevenção de acidentes do trabalho, doenças  
profissionais e do trabalho nos ambientes de 
trabalho com a participação dos trabalhadores, 
acompanhando e avaliando seus resultados, bem 
como sugerindo constante atualização dos mesmos 
e estabelecendo procedimentos a serem seguidos; 
executar as normas de segurança referentes a 
projetos de construção, ampliação, reforma, 
arranjos físicos e de fluxo, com vistas à observância 
das medidas de segurança e higiene do trabalho, 
inclusive por terceiros; indicar, solicitar e 
inspecionar equipamentos de proteção contra 
incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros 
materiais considerados indispensáveis, de acordo 
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com a legislação vigente, dentro das qualidades e 
especificações técnicas recomendadas, avaliando 
seu desempenho; cooperar com as atividades do 
meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e 
destinação dos resíduos industriais, incentivando e 
conscientizando o trabalhador da sua importância 
para a vida; executar as atividades ligadas à 
segurança e higiene do trabalho utilizando métodos 
e técnicas científicas, observando dispositivos 
legais e institucionais que objetivem a eliminação, 
controle ou redução permanente dos riscos de 
acidentes do trabalho e a melhoria das condições 
do ambiente, para preservar a integridade física e 
mental dos trabalhadores; levantar e estudar os 
dados estatísticos de acidentes do trabalho, 
doenças profissionais e do trabalho, calcular a 
frequência e a gravidade destes para ajustes das 
ações prevencionistas, normas, regulamentos e 
outros dispositivos de ordem técnica, que permitam 
a proteção coletiva e individual; informar os 
trabalhadores e o empregador sobre as atividades 
insalubres, perigosas e penosas existentes na 
empresa, seus riscos específicos, bem como as 
medidas e alternativas de eliminação ou 
neutralização dos mesmos; executar outras 
atividades correlatas. 

 

ADMINISTRATIVA 
 

PROJETISTA 
CADISTA 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Certificado de conclusão de Ensino 
Médio, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
ATRIBUIÇÕES: Elaborar desenhos de arquitetura e 
engenharia civil utilizando softwares específicos 
para desenho técnico, assim como executar 
plantas, desenhos e detalhamentos de instalações 
hidrossanitárias e elétricas e desenhos 
cartográficos; coletar e processar dados e planejar 
o trabalho para a elaboração do projeto como 
interpretar projetos existentes, calcular e definir 
custos do desenho, analisar croqui e aplicar normas 
de saúde ocupacional e normas técnicas ligadas à 
construção civil, podendo atualizar o desenho de 
acordo com a legislação; executar outras atividades 
correlatas. 

05 

CONDUTOR DE 
AUTOS 

INFRA-
ESTRUTURA 

 

CONDUÇÃO DE 
AUTOS 

 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Certificado de conclusão de Ensino 
Médio, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”. 
ATRIBUIÇÕES: Conduzir veículos leves e pesados 
em serviços urbanos, viagens interestaduais e/ou 
intermunicipais, transportando pessoas e/ou 
materiais; verificar diariamente estado dos veículos, 
vistoriando pneumáticos, direção, freios, nível de 
água e óleo, bateria, radiador, combustível, sistema 
elétrico e outros itens de manutenção, para 
certificar-se de suas condições de funcionamento; 
recolher passageiros em lugares e horas 
predeterminados, conduzindo-os pelos itinerários 
estabelecidos conforme instruções específicas; 
realizar viagens para outras localidades, segundo 
ordens superiores e atendendo às necessidades 
dos serviços, de acordo com o cronograma 
estabelecido; recolher o veículo à garagem quando 
concluído o serviços, comunicando, por escrito 
quaisquer defeitos observados e solicitando os 
reparos necessários, para assegurar seu bom 
estado; adotar medidas adequadas à prevenção ou 
solução de qualquer incidente, garantindo sua 
própria segurança e a dos passageiros; observar o 
limite de velocidade e cuidado ao abrir e fechar as 
portas nas paradas do veículo; executar outras 
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tarefas correlatas. 

GUARDA 
MUNICIPAL II 

 

SEGURANÇA 
MUNICIPAL 

 
- 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
REQUISITOS: Certificado de conclusão de Ensino 
Médio, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
Altura mínima de 1,68m se homem e 1,60m se 
mulher. Aprovação em teste de capacidade física e 
psicotécnico.  
ATRIBUIÇÕES: Estudar e conhecer a planta da 
cidade, sistema viário, repartições públicas e hotéis; 
guarda permanente dos logradouros e bens 
municipais, detendo quando produzirem danos; 
proteção e defesa da população e seu patrimônio 
em caso de calamidade pública; tratar com 
civilidade as pessoas com quem tenham de 
entender-se, usando de energia apenas quando 
necessário, para repelir a violência ou fazer 
respeitar, dentro dos justos limites, a sua 
autoridade, orientar a população sobre qualquer 
fato ou circunstância que lhe possa trazer prejuízo 
ou perigo; tratar com cuidado, calma e paciência os 
loucos e ébrios, detendo-os e apresentando-os à 
autoridade competente, quando se tornarem 
inconvenientes na via pública; solicitar com 
urgência o socorro das autoridades competentes, 
pelo meio mais rápido, quando assim exigirem as 
circunstâncias; levar ao conhecimento das 
autoridades competentes a existência. 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMISSÃO DE ELABORAÇÃO 

DATA: 01/2017 

ASSINATURA: Dinah Teixeira/ Fl. n.  

 
 
 

 

ANEXO V 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS DO QUADRO COMPLEMENTAR  

 
CARGO 

CARGAHORÁRIA/REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES 

 
VAGAS 

 
 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Médio. 
ATRIBUIÇÕES: executar atividades de complexidade mediana tais como: 
estudo, instrução e análise de processo de interesse geral ou específico do 
setor, bem como acompanhar sua tramitação; participar da elaboração de 
projetos referentes à melhoria dos serviços do setor ou da instituição; 
redigir atos administrativos e documentos da unidade; manter contatos 
internos e/ou externos para discutir ou estudar assuntos relacionados com 
outros setores e problemas de natureza técnica, legal ou financeira que 
sejam de interesse da instituição; controlar o material de consumo e 
permanente da unidade e providenciar sua reposição, manutenção ou 
compra; organizar material de consulta da unidade, tais como: leis, 
regulamentos, normas, manuais, livros e outros documentos; organizar e 
manter arquivos e fichários da unidade; organizar e acompanhar o sistema 
de recebimento e divulgação das comunicações verbais e não verbais do 
setor; planejar, propor e executar atividades de complexidade mediana 
relativas à administração de pessoal, material, orçamentária, patrimonial e 
outras áreas; participar, mediante supervisão e orientação dos trabalhos 
de ocorrência ou tomada de preços para a aquisição de material, redigindo 
atas, termos de ajuste e contratos correspondentes; minutar contratos para 
fornecimento de material; auxiliar na elaboração de relatórios e projetos da 
unidade; digitar documentos da unidade quando necessário; providenciar 
levantamento de dados administrativos e estatísticos; efetuar cálculos 
necessários; executar outras atribuições correlatas. 

196 

DESENHISTA 
 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Compor lay outs; executar desenhos para projetos de 
engenharia, construção e fabricação, mecânica, eletricidade, arquitetura, 
mapas, artes, gráficos e outros trabalhos técnicos, interpretando esboços e 
especificações; organizar, controlar e arquivar material técnico de projetos; 
executar outras atribuições correlatas. 

11 

FISCAL DE POSTURAS 
I 
 
 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Executar a fiscalização pertinente à questão ambiental, 
principalmente no que tange ao controle da fauna, flora, ar, solo e água, 
com ênfase nas atividades suscetíveis de causar degradação e/ou 
poluição ao meio ambiente e à qualidade de vida; executar a fiscalização 
no cumprimento das normas e padrões ambientais estabelecidos, 
principalmente nas atividades potencialmente impactantes ou 
degradadoras do meio ambiente; dar apoio no que for necessário  às 
atividades de educação ambiental, controle, proteção e monitoramento de 
Unidades de Conservação no Município; inspecionar estabelecimentos 
para o cumprimento do Código de Postura do Município; autuar pessoas 
físicas e jurídicas em infração; comunicar, intimar e interditar em 
decorrência do seu trabalho; aplicar sanções aos infratores no caso de 
desobediência à legislação específica; orientar o cumprimento do código 
de postura; executar outras atribuições correlatas. 

8 

FOTÓGRAFO 
 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Manejar e/ou operar câmeras fotográficas, verificando 
inclusive o tipo de filme mais adequado para obtenção de fotografias 
dentro dos padrões; preparar o ambiente, adequando-o à fotografia; 
fotografar paisagens, pessoas, objetos e outros temas para ilustrações, 
confecção de painéis e divulgação das atividades da municipais; executar 
outras atribuições correlatas. 

1 

MESTRE DE OBRAS 
 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Intermediar e interpretar tecnicamente os diferentes 
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documentos de projetos, orçamentos, organização e a produção em geral 
da obra; fazer interlocuções entre os agentes envolvidos; acompanhar e 
controlar tecnicamente o processo produtivo da obra, em cada uma de 
suas etapas, garantindo o cumprimento da parte técnica, memorial 
descritivo, qualidade e custo do  produto, prazo de execução, segurança e 
aplicação de normas técnicas; acompanhar e orientar sobre as medidas de 
controle de sistemas preventivos de segurança nos processos, nas 
condições e no meio ambiente do trabalho, cumprindo e aplicando na 
prática as normas vigentes;  controlar a produtividade e os prazos, 
cumprindo o cronograma, apropriando custo e produção, remanejando e 
alocando recursos humanos quando necessário e identificando a baixa 
produtividade; executar outras atribuições correlatas. 

OPERADOR DE 
COMPUTADOR 

 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Preparar equipamentos periféricos para operação; 
verificar os problemas ocorridos nos equipamentos e providenciar 
comunicação, visando recuperação; efetuar registros de controle de 
entrada e saída de serviços para processamento; manter documentação 
atualizada referente aos equipamentos sob sua responsabilidade; 
promover serviços de suporte técnico; controlar a recepção e expedição de 
dados direta ao computador e/ou terminal; manter registros atualizados de 
rotinas sob sua responsabilidade; detectar problemas nas linhas de 
transmissão, fornecendo diagnósticos; fornecer dados estatísticos sobre o 
volume trafegado e tempo de transmissão; zelar pela manutenção e 
higiene do ambiente dos equipamentos; executas rotinas de backup de 
dados e recuperação de dados; executar outras atribuições correlatas. 

5 

PROGRAMADOR 
 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Codificar programas em linguagem compatível com o 
equipamento a ser usado; elaborar descrição de programas, de acordo 
com a metodologia adotada pela Administração Pública Municipal; fornecer 
subsídios para melhoria de programas e sistemas; providenciar montagem, 
depuração e testes de programas; analisar e/ou solicitar alterações em 
programas, verificando a obediência aos padrões estabelecidos; fornecer 
suporte em pesquisas de desempenho de novos equipamentos; analisar 
especificações de programas, a fim de garantir modularidade e 
interdependência entre si; testar a operação e programas completos e 
suas ligações com outros programas; executar outras atribuições 
correlatas. 

4 

TÉCNICO EM 
ESTRADAS 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Executar esboços e desenhos técnicos da especialidade; 
proceder a ensaios de materiais, testes e comprovar a qualidade das 
obras; articular suas atividades com a direção técnica e agentes de mestria 
a fim de assegurar a programação traçada; auxiliar a elaboração de 
projetos de estradas, vias urbanas, obras complementares e orçamentos 
de custo; orientar e controlar a execução de obras complementares, 
bueiros, pontes, viadutos e túneis, de acordo com os projetos; colaborar na 
supervisão dos trabalhos de locação, terraplanagem e pavimentação de 
rodovias e vias urbanas a fim de assegurar a observância de prazos e 
especificações; executar outras atribuições previstas na lei que 
regulamentou a profissão; executar outras atribuições correlatas. 

2 

TÉCNICO EM 
EDIFICAÇÕES 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar medições de obras; analisar amostras de solo; 
efetuar cálculos para auxiliar a preparação de projetos e especificações 
relativas às construções; executar esboços e desenhos técnicos 
estruturais; orientar trabalhos de construção, manutenção e reparo; 
estimar quantidade e custos de material, pessoal e serviços para 
propostas e orçamentos; auxiliar a fiscalização de obras a fim de 
assegurar a qualidade e a observância das especificações; identificar e 
resolver problemas dentro da sua área de conhecimento; executar outras 
atividades correlatas. 

7 

TÉCNICO EM 
SANEAMENTO 

 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Executar tarefas similares a do técnico de edificações, 
mas, especializadas em serviços de abastecimento de água, rede de 
esgotos sanitários e de proteção contra agentes poluidores domiciliares e 
industriais; orientar e controlar a execução técnica de projetos de 
saneamento, acompanhar os trabalhos de tratamento e abastecimento de 
água, redes e estações de tratamento de esgotos e de lixo, a fim de 
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cumprir prazos, normas e especificações técnicas estabelecidas; executar 
esboços e desenhos técnicos atinentes a sua especialidade, para orientar 
os trabalhos de execução e manutenção das obras de saneamento; 
proceder a ensaios dos materiais, testes e verificações para comprovar a 
qualidade das obras e serviços; executar outras atribuições correlatas. 

TÉCNICO EM 
SECRETARIADO 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Coletar e registrar dados pertinentes a preparação de 
relatórios ou estudos; organizar a agenda da chefia, quanto a horários de 
reuniões, entrevistas e solenidades, bem como, quanto aos assuntos a 
serem tratados; coordenar os serviços, orientando os funcionários, 
encaminhando-os ao local conveniente; organizar e manter arquivo 
confidencial; redigir e digitar correspondências, comunicações, mapas, 
relatórios e expedientes em geral; organizar arquivos e localizar 
documentos; receber, classificar, registrar e distribuir atos normativos e 
correspondências; providenciar requisições de materiais, pedidos de 
manutenção, duplicação de documentos e outros, promovendo a sua 
distribuição; executar outras atribuições correlatas. 

12 

TÉCNICO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Médio em técnico de 
administração. 
ATRIBUIÇÕES: Executar, acompanhar e controlar atividades preliminares 
ou complementares relativas a pessoal, material, patrimônio, orçamento, 
organização e métodos; colaborar na análise dos sistemas e métodos de 
trabalho, no levantamento de tarefas, carga de trabalho, formulários 
utilizados e rotinas administrativas adotadas, propondo alterações quando 
necessárias; participar do planejamento, elaboração e aplicação de 
programas de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; proceder a 
estudos, através da coleta e exame de dados, quando da elaboração e 
aplicação de normas gerais e específicas; redigir atos administrativos e 
normativos; instruir e acompanhar processos administrativos; executar 
outras atribuições correlatas. 

19 

TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE 

 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Médio em técnico de 
contabilidade. 
ATRIBUIÇÕES: Apurar elementos necessários ao controle e apresentação 
da situação patrimonial e financeira da Prefeitura de Manaus; executar, 
coordenar, orientar e controlar a execução de tarefas contábeis rotineiras; 
fazer lançamentos e escriturações contábeis;  elaborar propostas de 
criação de contas e redigir outros expedientes técnicos; examinar a 
exatidão e regularidade da execução orçamentária; executar levantamento 
de contas para fins de elaboração de balancetes, balanços e seus anexos, 
pela emissão de documentos contábeis, conciliação de extratos bancários, 
confronto de débito e crédito de contas e outros; analisar e acompanhar a 
execução de contratos e convênios sujeitos ao controle contábil; conferir 
contas a receber e a pagar; proceder a classificação e avaliação de 
despesas; analisar relatórios procedentes da unidade de processamento 
de dados; apresentar resultados parciais e totais da situação financeira da 
Prefeitura de Manaus; executar outras atribuições previstas na lei que 
regulamentou a profissão; executar outras atribuições correlatas. 

40 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Fundamental. 
ATRIBUIÇÔES: Exercer atividades administrativas; auxiliar na instrução 
de processos administrativos; preparar movimentos e comandar 
atualização de operações, programas e serviços implantados 
eletronicamente e de planejamento; executar atividades próprias de 
pessoal; calcular folha de pagamento, efetuar  registros e demais 
documentos afins; efetuar cálculos e controles orçamentários, de 
pagamentos, aplicações e arrecadações em geral; formalizar e manter 
contratos operacionais e de serviços; efetuar levantamentos cadastrais; 
participar de atividades extras de acordo com seu grau de qualificação; 
executar outras atribuições correlatas. 

189 

ASSESSOR 
ADMINISTRATIVO 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Fundamental. 
ATRIBUIÇÔES: Exercer atividades administrativas; auxiliar na instrução 
de processos administrativos; auxiliar no controle de frequência e escala 
de férias; preparar movimentos e comandar atualização de operações, 
programas e serviços implantados eletronicamente; executar atividades 
próprias de pessoal, calculando folha de pagamento, efetuando registros, 
preenchendo guias e demais documentos afins; efetuar cálculos e 
controles orçamentários, de pagamentos, aplicações e arrecadações em 

1 



 
COMISSÃO DE ELABORAÇÃO 

DATA: 01/2017 

ASSINATURA: Dinah Teixeira/ Fl. n.  

 
 

geral; formalizar e manter contratos operacionais e de serviços; efetuar 
levantamentos cadastrais e executar outras atribuições correlatas. 

AUXILIAR DE 
TOPOGRAFIA 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Fundamental. 
ATRIBUIÇÕES: Auxiliar o topógrafo na execução de suas atribuições; 
manter em perfeito funcionamento os aparelhos e instrumentos sob sua 
responsabilidade; auxiliar a execução e esboços de desenhos 
topográficos; operar equipamentos de topografia; organizar e classificar 
plantas, desenhos e esboços topográficos; efetuar levantamentos sob a 
orientação do topógrafo; efetuar pequenos cálculos; executar outras 
atribuições correlatas. 

10 

DIGITADOR 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Fundamental. 
ATRIBUIÇÕES: Operar máquina elétrica ou eletrônica de teclados, 
acionando teclas de acordo com os dados contidos nos diversos 
documentos de entrada e conferindo as informações armazenadas por 
meio de vídeo e de discos magnéticos; verificar se as informações 
processadas estão de acordo com os documentos; modificar ou substituir 
dados contidos no sistema, acionando teclas e conferindo os dados 
através do vídeo; executar outras atribuições correlatas. 

10 

MECÂNICO DE 
MÁQUINAS PESADAS 

 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Fundamental. 
ATRIBUIÇÕES: Fazer a manutenção preventiva e corretiva dos veículos 
pesados da Prefeitura de Manaus; selecionar as peças adequadas à 
reposição nos veículos; organizar e manter o almoxarifado de peças; 
organizar e manter o depósito de ferramentas e outros materiais 
empregados em serviço; executar outras atribuições correlatas. 

1 

MOTORISTA DE 
CARROS PESADOS 

 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Fundamental. 
ATRIBUIÇÕES: Dirigir ônibus, caminhonetes e caminhões, para transporte 
de pessoas ou cargas a serviço da Prefeitura de Manaus, acompanhar a 
manutenção e o abastecimento do veículo sob sua responsabilidade; 
manter abastecido e lubrificado o veículo sob sua responsabilidade; 
efetuar reparos de emergência no veículo sob sua responsabilidade; 
auxiliar no embarque e desembarque de passageiros; arrumar material e 
carga no veículo e orientar seu embarque e desembarque; registrar a 
movimentação do veículo, para efeito de controle; executar outras 
atribuições correlatas. 

31 

OPERADOR DE 
MÁQUINAS 

 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Fundamental. 
ATRIBUIÇÕES: Manter as máquinas rodoviárias em perfeito 
funcionamento; dirigir e limpar as máquinas rodoviárias sob sua 
responsabilidade; encaminhar à unidade de mecânica, a ocorrência de 
defeitos ou outras anomalias observadas nas máquinas rodoviárias 
quando em uso; executar outras atribuições correlatas. 

28 

TELEFONISTA 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Fundamental. 
ATRIBUIÇÕES: Operar troncos e ramais no atendimento de chamadas 
telefônicas internas e externas; controlar e registrar ligações interurbanas; 
prestar informações gerais relacionadas com a Prefeitura de Manaus; 
anotar recados e registrar chamadas; efetuar ligações solicitadas pelos 
diversos setores do órgão; comunicar defeitos e solicitar consertos e 
manutenção de equipamentos telefônicos; executar outras atribuições 
correlatas.   

3 

AGENTE DE DEFESA 
AMBIENTAL 

 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Declaração de Escolaridade de Nível Fundamental 
Incompleto (antiga 6ª série completa). 
ATRIBUIÇÕES: Dar apoio à execução da fiscalização pertinente à 
questão ambiental, principalmente no que tange ao controle da fauna, 
flora, ar, solo e água, com ênfase nas atividades suscetíveis de causar 
degradação e/ou poluição ao meio ambiente e à qualidade de vida; dar 
apoio à execução da fiscalização no cumprimento das normas e padrões 
ambientais estabelecidos, principalmente nas atividades potencialmente 
impactantes ou degradadoras do meio ambiente; dar apoio à aplicação das 
sanções aos infratores no caso de desobediência à legislação específica; 
dar apoio, no que for necessário, às atividades de educação ambiental, 
controle, proteção e monitoramento de unidades de conservação no 
município; executar outras atribuições correlatas. 

28 

MOTORISTA DE 
CARROS LEVES 

 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Declaração de escolaridade de Nível Fundamental 
Incompleto (antiga 6ª série completa). 
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ATRIBUIÇÕES: Dirigir automóveis, caminhonetes e outros utilitários de 
pequeno porte para transporte de pessoas ou cargas a serviço da 
Prefeitura de Manaus; acompanhar a manutenção e o abastecimento do 
veículo sob sua responsabilidade; manter abastecido e lubrificado o 
veículo sob sua responsabilidade; efetuar reparos de emergência no 
veículo sob sua responsabilidade; auxiliar no embarque e desembarque de 
passageiros; arrumar material e carga no veículo e orientar seu embarque 
e desembarque; registrar a movimentação do veículo, para efeito de 
controle; executar outras atribuições correlatas. 

BOMBEIRO 
HIDRÁULICO 

 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Declaração de Escolaridade de Nível Fundamental 
Incompleto (antiga 6ª série completa). 
ATRIBUIÇÕES: Fazer a manutenção preventiva e corretiva de 
abastecimento de água e de esgoto sanitário nas dependências da 
Prefeitura de Manaus; selecionar segundo critério técnico o material 
adequado para a realização das atividades ou serviços específicos; cortar 
rosquear ou colar tubos; limpar e/ou desobstruir as tubulações de água ou 
esgoto; instalar torneiras, registros, descargas, bolas e outros dispositivos 
necessários aos sistemas de água ou esgoto; executar outras atribuições 
correlatas. 

6 

CARPINTEIRO 
 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Declaração de Escolaridade de Nível Fundamental 
Incompleto (antiga 6ª série completa). 
ATRIBUIÇÕES: Selecionar madeiras e o material necessário para 
assegurar a qualidade do trabalho; traçar e assinalar contornos de peças 
de madeiras; serrar, plainar, alisar, furar e executar outras operações 
necessárias à execução da obra; montar, encaixar e fixar com cola, 
parafusos ou pregos para formar o conjunto desejado; montar palcos, 
palanques, telhados, forros e outras estruturas de madeira; reparar 
elementos de madeira desgastados ou deteriorados; efetuar a manutenção 
preventiva e corretiva das estruturas das estruturas e armações em 
madeira das dependências da Prefeitura de Manaus; executar outras 
atribuições correlatas. 

11 

GUARDA MUNICIPAL 
 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Declaração de Escolaridade de Nível Fundamental 
Incompleto (antiga 6ª série completa). 
ATRIBUIÇÕES: Zelar pelas condições de uso dos equipamentos de 
segurança; executar medidas preventivas e corretivas que assegurem a 
manutenção da ordem nas dependências da  Prefeitura de Manaus; 
executar ações preventivas que assegurem a integridade física dos 
dirigentes, servidores e usuários; prestar guarda e vigilância ao patrimônio 
da público municipal; auxiliar no controle quantitativo e qualitativo das 
armas e equipamentos de segurança necessários à execução do serviço; 
acompanhar e prestar guarda no transporte de bens fungíveis e infungíveis 
da Prefeitura de Manaus; comunicar e registrar as ocorrências de serviços, 
propondo soluções cabíveis; executar medidas preventivas e corretivas 
que visem eliminar ou dificultar a ação de agentes externos que objetivem 
lesar a Prefeitura de Manaus; executar outras atribuições correlatas. 

161 

ELETRICISTA 
 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Declaração de Escolaridade de Nível Fundamental 
Incompleto (antiga 6ª série completa). 
ATRIBUIÇÕES: Efetuar a manutenção preventiva e corretiva das 
instalações elétricas das dependências da Prefeitura de Manaus; executar 
novas instalações elétricas nos prédios da Prefeitura de Manaus ou em 
lugares externos onde sejam necessários seus serviços; reparar máquinas 
e outros instrumentos elétricos; operar equipamentos elétricos 
especializados; organizar e manter as ferramentas de trabalho; executar 
outras atribuições correlatas. 

4 

LANTERNEIRO 
 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Declaração de Escolaridade de Nível Fundamental 
Incompleto (antiga 6ª série completa). 
ATRIBUIÇÕES: Desamassar, desempenar ou substituir lataria dos 
veículos; soldar, esmerilar e cortar latarias; dar a forma original das 
latarias; adequar as latarias para a pintura; instalar vidros e outros 
acessórios nas latarias dos veículos; organizar e manter as ferramentas de 
trabalho; conservar e guardar latarias; executar outras atribuições 
correlatas. 

6 

JARDINEIRO 
 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Declaração de Escolaridade de Nível Fundamental 
Incompleto (antiga 6ª série completa). 
ATRIBUIÇÕES: Preparar, conservar e limpar jardins; preparar sementes; 
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fazer o plantio de sementes e mudas; fazer a repicagem e o transplante 
das mudas, incluindo desmate, transporte e embalagem; requisitar o 
material necessário ao trabalho; executar outras atribuições correlatas. 

MECÂNICO DE AUTOS 
 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Declaração de Escolaridade de Nível fundamental 
incompleto (antiga 6ª série completa). 
ATRIBUIÇÕES: Fazer a manutenção preventiva e corretiva dos veículos 
leves da Prefeitura de Manaus; selecionar as peças adequadas à 
reposição nos veículos; organizar e manter o almoxarifado de peças; 
organizar e manter o depósito de ferramentas e outros materiais 
empregados em serviço; executar outras atribuições correlatas. 

8 

MARCENEIRO 
 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Declaração de Escolaridade de Nível Fundamental 
Incompleto (antiga 6ª série completa). 
ATRIBUIÇÕES: Fazer e consertar móveis de madeira; fazer e reparar 
esquadrias de madeira; serrar, plainar, polir e envernizar artefatos de 
madeira; fazer a manutenção preventiva e corretiva dos móveis da 
Prefeitura de Manaus; selecionar as madeiras adequadas para a 
realização de suas tarefas; operar máquinas duplas, serra circular, 
desengrossadeira e outras máquinas de marcenaria; escolher e guardar 
pregos, parafusos, colas e outros materiais empregados no seu serviço; 
organizar e manter adequadamente as ferramentas; executar outras 
atribuições correlatas. 

6 

PEDREIRO 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Declaração de Escolaridade de Nível Fundamental 
Incompleto (antiga 6ª série completa). 
ATRIBUIÇÕES: Escolher os materiais apropriados e a melhor forma de 
execução do trabalho sob orientação dos engenheiros e mestres de obras; 
preparar a argamassa para os assentamentos de alvenaria, tijolos, 
ladrilhos e materiais afins, assentar tijolos, ladrilhos ou pedras; armar e 
desmontar andaimes de madeiras ou metálicos necessários a execução da 
obra; rebocar estruturas com argamassa de cal ou cimento e areia; 
proceder a aplicação de camadas de cimento ao assentamento de 
ladrilhos ou material similar através de processos apropriados; realizar 
manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; 
executar outras atribuições correlatas. 

43 

PINTOR 
 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Declaração de Escolaridade de Nível Fundamental 
Incompleto (antiga 6ª série completa). 
ATRIBUIÇÕES: Preparar adequadamente as superfícies para receberem 
pintura; pintar com uma ou várias camadas de tintas, utilizando pincéis, 
rolos ou pistolas para proteger ou dar o aspecto desejado; preparar o 
material de pintura, misturar tintas, pigmentos, óleos e substâncias 
diluentes e secantes nas proporções adequadas, para obter a cor e 
qualidade especificada, pintar ornatos, acessórios e outros elementos das 
construções; executar outras atribuições correlatas.  

7 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Declaração de Escolaridade de Nível Fundamental 
Incompleto (antiga 4ª série completa). 
ATRIBUIÇÕES: Executar trabalho rotineiro de conservação, manutenção 
e limpeza em geral nas dependências internas das repartições; preparar e 
servir café, sucos e outros; distribuir, entregar, receber e coletar 
expedientes, documentos e materiais diversos, interno ou externo; 
agrupar, perfurar, carimbar e numerar impressos em geral; colocar placas 
identificadoras nos bens móveis; operar máquina copiadora, 
fragmentadora, perfuradora e outras; acompanhar pessoas nas 
dependências das repartições; executar outras atribuições correlatas. 

175 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS 

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Declaração de Escolaridade de Nível Fundamental 
Incompleto (antiga 4ª série completa). 
ATRIBUIÇÕES: Varrer as vias públicas, praças, jardins e outros 
logradouros públicos; juntar e coletar lixo urbano; pintar meios-fios; auxiliar 
nas obras de construção civil, demolições e desobstrução de esgotos de 
drenagem pluvial; efetuar capina e corte de grama nos logradouros 
públicos e terrenos baldios; efetuar limpeza de cemitérios e outras áreas 
pertencentes ao patrimônio municipal; executar outras atribuições 
correlatas. 

105 

AGENTE DE 
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CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais. 
REQUISITO: Declaração de escolaridade de nível fundamental incompleto 
(antiga 4ª série completa). 
ATRIBUIÇÕES: Abrir jazigos em cemitérios; efetuar sepultamento; zelar e 
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conservar sepulturas; organizar e manter as ferramentas de trabalho; 
executar outras atribuições correlatas. 
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ANEXO VIII 

  QUADRO DE VAGAS EXTINTAS DO QUADRO COMPLEMENTAR  

CARGO VAGAS 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 184 

ASSESSOR ADMINISTRATIVO 3 

ASSESSOR TÉCNICO 2 
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DESENHISTA 33 

FISCAL DE POSTURAS I 67 

FOTÓGRAFO 1 

MESTRE DE OBRAS 24 

OPERADOR DE COMPUTADOR 60 

PROGRAMADOR 15 

TÉCNICO EM ESTRADAS 05 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 19 

TÉCNICO EM SANEAMENTO 17 

TÉCNICO EM SECRETARIADO 18 

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 21 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 20 

AGENTE ADMINISTRATIVO 201 

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 12 

DIGITADOR 31 

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS 13 

MOTORISTA DE CARROS PESADOS 41 

OPERADOR DE MÁQUINAS 17 

TELEFONISTA 20 

INSPETOR DE GUARDA MUNICIPAL 7 

AGENTE DE DEFESA AMBIENTAL 22 

MOTORISTA DE CARROS LEVES 77 

BOMBEIRO HIDRÁULICO 11 

CARPINTEIRO 20 

GUARDA MUNICIPAL I 539 

ELETRICISTA 14 

LANTERNEIRO 4 

JARDINEIRO 70 

MECÂNICO DE AUTOS 07 

MARCENEIRO 14 

PEDREIRO 47 

PINTOR 11 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 146 

AUXILIAR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 495 
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