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UFAM realiza Processo Seletivo com mais de 70 vagas para Docentes 

A Fundação Universidade do Amazonas (UFAM) recebe as inscrições para o Processo Seletivo 
destinado ao provimento de 74 vagas no cargo de Professor Substituto. 

São disponibilizadas oportunidades nas áreas de: Administração financeira (1); Anatomia humana 
(2); Área de atuação em enfermagem (2); Arquitetura e urbanismo (1); Artes 
visuais ou educação artística (2); Avaliação e perícias rurais (1); Biotecnologia 
geral (1); Ciências agrárias (1); Ciências Humanas (1); Ciências sociais (1); 
Clássicas, com ênfase em língua e literatura latina e história da língua portuguesa 
e formação docente (1); Comp. Graf. II, foto., tópicos espec. em design, design de 
prod. em madeira, proc. de fabri. I e II, repres. bidimen. (1); Contabilidade (1); 
Desenho básico, desenho técnico e geometria descritiva (2); Dimensões 
psicológicas da educação física e do esporte (1); Doenças tropicais e infecciosas 
(1); Educação (1); Educação - I (1); Educação - II (1); Enfermagem na atenção 

integral à saúde da mulher e da criança (1); Engenharia (2); Engenharia civil/estruturas (1); Engenharia 
da produção I (1); Engenharia da produção II (1); Engenharia de alimentos (1); Engenharia de produção 
(1); Engenharia de software (1); Ensino de história (1); Esporte de aventura, saúde e lazer (1); Esporte 
esc.; lazer e recre.; jogos e brinca.; ginás. no ambi. Esc.; está. supervi. (1); Estomatologia/ clínica 
integrada/ cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (1); Família e comunidade - área 1 (2); Fisioterapia 
geral e estágio supervisionado (3); Fotografia (1) História moderna e contemporânea (1); Libras (1); 
Libras e educação especial (1); Língua e literatura japonesa (2); Língua espanhola (1); Língua inglesa 
(2); Língua portuguesa/ ênfase em português instrumental, comunicação em prosa moderna e formação 
docente (1); Língua, cultura e literatura francesa (2); Literatura: ênfase em teoria da literatura; literatura 
portuguesa; literatura brasileira e formação docente (2); Matemática (4); Metodologia do ensino e do 
treinamento do atletismo e formação profissional na educação física (1); Metodologia do trabalho 
científico (1); Política educacional (1); Prática instrumental; violão; percepção e história da música (1); 
Processos de ensino e aprendizagem da educação física na infância e adolescência (1); Psicologia da 
educação (2); Psicologia geral (1); Química (1); Química geral (1); Refrig. e ar cond.; projeto de máq.; 
elem.de máq. I; elem. de máq. II; sist. hidra. e pneu.. (1); Relações públicas (1); Saúde da mulher II 
(obstetrícia) (1); Tecnologia e utilização de produtos florestais (1); e Televisão (1). 

Estes Docentes devem atuar nas cidades de Belém, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, 
Itacoatiara, e Parintins, em jornadas de 20h e 40h semanais, com remuneração variável de R$ 2.236,31 
a R$ 5.786,68. 

Para participar o candidato deve efetuar a inscrição a partir das 10h do dia 28 de janeiro de 2019 
até às 17h do dia 04 de fevereiro de 2019, no endereço eletrônico progesp.ufam.edu.br. O candidato 
deve acessar o sítio eletrônico e obrigatoriamente, deverá indicar o próprio Cadastro de Pessoa Física - 
CPF, documento de identificação, preencher todos os outros campos com as informações solicitadas e 
fazer o pagamento até a data limite do boleto bancário emitido referente a taxa de inscrição cujos valores 
variam de R$ 90,00 a R$ 180,00. 

Todos os inscritos serão submetidos às Provas Didática e de Títulos, sendo que o teste prático 
está previsto para ocorrer em 25 de fevereiro de 2019. 

http://www.ufam.edu.br/
http://progesp.ufam.edu.br/


 
A classificação final tem validade de um ano, e possibilidade de ser prorrogada por igual período. 

Mais detalhes podem ser conferidos no documento disponível em nosso site. 
Jornalista: Karina Felício 
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UFAM divulga edital de matrículas do PSC 2019 

 

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) divulgou nesta sexta-feira, 18 de janeiro, o edital de 
matrícula dos candidatos aprovados na terceira etapa do Processo Seletivo Contínuo (PSC). As 
matrículas têm início às 9h do dia 22 de janeiro e vão até às 23h59 do dia 29 de janeiro. 
Para realizar o registro o candidato deve preencher o Pré-Cadastro Estudantil, no Portal do Calouro, 
seguindo as instruções disponíveis na própria página. O cadastro somente não garante a matrícula na 
instituição, mas faz parte do processo de preenchimento de vaga do estudante. 
A matrícula institucional será realizada entre os dias 4 e 8 de fevereiro. O local, horário e documentos 
que os estudantes ou responsáveis devem levar estão disponíveis no edital. Já as vagas remanescentes 
terão a primeira chamada no dia 13 de fevereiro. 
Provas 
As provas foram aplicadas no dia 2 de dezembro nas cidades de Manaus, Benjamin Constant, Coari, 
Humaitá, Itacoatiara e Printins. Todas as etapas contaram com 54 questões objetivas. Para os alunos da 
terceira etapa houve redação e perguntas de Língua Estrangeira. 
Vagas 
A UFAM ofertou ao programa 1.894 vagas, sendo que a metade foram reservadas para os estudantes 
cotistas. 
Para mais informações acesse o Site da UFAM ou consulte o Edital. 

https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/universidades/ufam-universidade-federal-amazonas.htm
https://drive.google.com/file/d/1zIFgnZJDWCN8SBPFdOPVaVEP8fVCDUuF/view
https://drive.google.com/file/d/1zIFgnZJDWCN8SBPFdOPVaVEP8fVCDUuF/view
https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/baixar/3ad41e642174ef70273f95b2eab8a7d3.zip
http://www.calouro.ufam.edu.br/calouro/atualizarCadastro/login
https://drive.google.com/file/d/1zIFgnZJDWCN8SBPFdOPVaVEP8fVCDUuF/view
https://drive.google.com/file/d/1zIFgnZJDWCN8SBPFdOPVaVEP8fVCDUuF/view
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UFAM publica cronograma de matrículas do PSC 2019 
Provas foram aplicadas em dezembro, em Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e 
Parintins. 
Publicado por Silvia Tancredi em 18 de Janeiro de 2019 às 18:41 em Notícias 

  
 
A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) liberou nesta 
sexta-feira, 18 de janeiro, as datas das matrículas dos 
aprovados na terceira etapa do Processo Seletivo Contínuo (PSC) 
2019. O resultado saiu dia 7 deste mês. 
Segundo este Edital, os selecionados deverão preencher o pré-
cadastro estudantil das 9h do dia 22 de janeiro até as 23h59 do 
dia 29 de janeiro, no Portal do Calouro.  

O registro acadêmico presencial deverá ser feito no período de 4 a 8 de fevereiro. A documentação 
necessário pode ser consultada neste arquivo. 
Conforme o cronograma, o boletim de desempenho dos inscritos nas duas primeiras etapas deve sair no 
dia 30 de março. 
Seleção 
As provas foram aplicadas no dia 3 de dezembro, em Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, 
Itacoatiara e Parintins.  
Para os candidatos participantes da última etapa, a UFAM oferece 1.894 vagas, sendo pouco mais da 
metade para os cotistas de escolas públicas (dentro deste percentual há reserva para etnia e pessoas 
com deficiência). 

Mais informações nos Editais ou no site da Comvest/UFAM. 
 
 
 
 

https://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/noticias/
https://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/noticias/confira-resultado-psc-2019-ufam/338260.html
https://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/baixar/ef328836b67528a808d3561e8e7abc94.pdf
http://www.calouro.ufam.edu.br/calouro/atualizarCadastro/login
https://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/baixar/ef328836b67528a808d3561e8e7abc94.pdf
https://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/baixar/e63506beb1c21ad609539b8c1d04a131.zip
http://www.comvest.ufam.edu.br/
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Estudantes da Ufam e UEA vão estagiar na Prefeitura em programa com 2 mil vagas 
Com o convênio, as universidades deverão indicar os alunos participantes, que ficarão sob a orientação 
de professores e servidores municipais18/01/2019 às 19:03 

 
Foto: Reprodução/Internet 
acritica.comManaus (AM) 

A Prefeitura de Manaus firmou convênio com a Universidade 
Federal do Amazonas (Ufam) e a Universidade do Estado do 
Amazonas (UEA) para ampliar em até 2 mil vagas o seu 
Programa de Estágio em 2019 para alunos de cursos de 
graduação. 

Segundo secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto, esse 
convênio, de estágio não remunerado, foi firmado para ser contínuo, com a garantia de permanecer 
mesmo quando ocorrer a troca de prefeito. Com o convênio, será possível o ingresso ao estágio 
obrigatório para aproximadamente 2 mil novos alunos de graduação das duas universidades, junto à 
Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), coordenadora do 
Programa Municipal de Estágio. 

A parceria vem sendo alinhada desde o ano passado e não acarretará ônus para o município, permitindo 
a complementação da formação dos estudantes participantes, a partir do segundo semestre. 

“Já vínhamos com uma boa parceria com as universidade particulares e agora ampliamos as vagas com 
as universidades públicas. Agora praticamente dobramos o número de estagiários oferecendo essas 
duas mil vagas para todos os cursos disponibilizados pela Ufam e UEA”, explicou o secretário de 
Administração, Lucas Bandieira, ao lembrar que a prefeitura já possui 2.218 estagiários remunerados. 

Como funciona 

As universidades deverão indicar os alunos participantes, que ficarão sob a orientação de professores e 
servidores municipais. A carga horária é de 20 a 30 horas semanais, com contrato de seis meses, 
prorrogáveis por até dois anos, detalhes definidos de acordo com as disciplinas de estágio cursadas 
pelos estudantes e ajustadas pela Supervisão Geral de Estágio da Semad, que deverá alocar os 
estagiários em setores das secretarias municipais. 

Segundo o reitor da UEA, Cleinaldo Costa, essa demanda já existe de acordo com a obrigatoriedade de 
estágio de cada curso. “Esse convênio alicerça um momento importante para os nossos alunos. A 
medida que esses alunos adentram às disciplinas profissionalizantes necessariamente precisarão de 
estágio que agora está sendo ofertado pela prefeitura”, explicou o reitor. 



 
O convênio com a Ufam tem duração total de cinco anos. São 117 cursos de graduação, que possuem 
como pré-requisito para conclusão o cumprimento de estágio curricular obrigatório. Na Prefeitura de 
Manaus, o universitário poderá aliar teoria e prática, conhecendo as particularidades da administração 
pública. 

“Essa parceria é importantíssima, visto que na universidade o aluno aprende a parte teórica e, próximo 
ao final do curso, ele tem a oportunidade de experimentar a prática, que a prefeitura está oferecendo 
com o estágio, e isso é essencial para a sua formação”, disse o vice-reitor da Ufam, Jacob Cohen. 

Com a UEA, por meio de Termo de Cooperação Técnica, com vigência também de cinco anos, até 1 mil 
estudantes poderão desenvolver suas atividades de estágio obrigatório na estrutura municipal. Alunos de 
47 cursos devem participar do projeto por meio da parceria firmada. 
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Deputados federais do Amazonas vão receber R$ 269,6 mil de 'auxílio-mudança' 
Cada parlamentar tem direito a R$ 33,7 mil para ajudar na mudança a Brasília. Bancada amazonense 
não renunciou ao benefício18/01/2019 às 20:32 - Atualizado em 19/01/2019 às 10:09 
 
Foto: Reprodução/Internet 
Michele PortelaManaus (AM) 
Nenhum dos deputados federais eleitos pelo 
Amazonas renunciou aos R$ 33,7 mil referentes ao 
“auxílio-mudança”, pago pelo Congresso Nacional a 
cada fim ou início de mandato, a cada um dos 
parlamentares. Juntos, deputados federais e 
senadores irão receber cerca de R$ 20 milhões, dos 
quais R$ 269,6 mil correspondem aos valores 
repassados aos amazonenses. Reeleitos recebem o 
benefício em dobro. 
O auxílio-mudança foi criado em 2014 por meio de 
decreto legislativo durante a gestão de Renan Calheiros, então presidente do Senado. A antecipação da 
data de pagamento do benefício em dezembro sucitou rumores de que o atual presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia, estaria utilizando o auxílio-moradia para ampliar as garantias de lealdade 
dos parlamentares que apoiam a sua candidatura à reeleição. 
O valor do benefício é R$ 33,7 mil e equivale a um salário de parlamentar. Ele será pago em dobro aos 
oito senadores e 270 deputados reconduzidos ao cargo, além dos quatro senadores que irão para a 
Câmara dos Deputados e aos 16 deputados que farão o caminho inverso. Em ambas as Casas não há 
qualquer restrição para que deputados ou senadores reeleitos recebam duas vezes a ajuda de custo, um 
ao deixar o antigo mandato e a outra ao assumir o novo. 
Destaque 
Com isso, reeleitos recebem R$ 67, 4 mil de auxílio-mudança, mais R$ 33,7 mil de salário. Em 
dezembro, aqueles em final de mandato também receberam a segunda parcela do 13º salário. A ajuda 
de custos não é o único benefício a que parlamentares têm direito. Eles também recebem outros, como 
auxílio-moradia, passagens aéreas e verba de gabinete. 
Câmara 
Na Câmara, 240 deputados foram reeleitos. O restante das 513 vagas serão trocadas. Quem sai, quem 
entra e quem fica também terá direito, estes últimos com o pagamento em dobro. De acordo com 
informações da assessoria de comunicação da Câmara dos Deputados, nenhum dos parlamentares 
eleitos pelo Amazonas manifestou, até agora, interesse em renunciar ao benefício. 
No dia 28 de dezembro de 2018, a ajuda de custo devida aos parlamentares ao fim do mandato foi paga 
àqueles que estavam em exercício. Quatro deputados renunciaram a tempo de não receber o benefício: 
Bohn Gass (PT); Heitor Schuch (PSB); Major Olímpio (PSL); e Mara Gabrilli (PSDB). O deputado Fábio 
Trad (PSD) efetuou a devolução do valor creditado, pois, quando requereu a renúncia, a folha de 
pagamento já havia sido fechada. Até o momento, seis deputados eleitos/reeleitos renunciaram o 



 
benefício 2019: Bohn Gass, Gleisi Hoffmann (PT), Heitor Schuch (PSB), Marcio Alvino (PR), Rose 
Modesto (PSDB) e Tereza Cristina (DEM). 
Bancada do AM 
A reportagem do Portal A Crítica procurou todos os deputados federais eleitos em 2018 para comentar o 
assunto, mas a maioria preferiu não se manifestar. Pablo Oliva é o representante do PSL no Amazonas, 
mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, que também não abriu mão do auxílio-mudança, exemplo 
seguido pelo delegado da Polícia Federal que foi o segundo mais votado no Amazonas. Oliva informou, 
por sua assessoria, que participa de atividades de formação parlamentar durante todo o mês de janeiro 
na Câmara dos Deputados custeando a despesa com recursos próprios. 
Capitão Alberto Neto (PRB) informou, também pela sua assessoria, que irá receber o benefício, ao 
passo quer irá ocupar imóvel funcional. O deputado federal mais votado no Amazonas, Zé Ricardo (PT), 
informou que desconhece o pagamento do auxílio-mudança, mas que irá averiguar a situação em 
fevereiro, quando iniciar as atividades parlamentares em Brasília.De acordo com a assessoria da 
Câmara, o deputado pode renunciar ao benefício até o fechamento da folha de pagamento da Casa, mas 
também optar pela devolução do valor do subsídio recebido. 
Bosco Saraiva, do Solidariedade, não irá rejeitar o auxílio, uma vez que está previsto para a atividade 
parlamentar. “Tudo o que está na regra legal é para ser utilizado pelo congressista”. Dentre os 
veteranos, Silas Câmara (PSD) utilizou o mesmo argumento sobre a legalidade do benefício. 
Critérios de concessão reavaliados 
De acordo com a assessoria da Câmara Federal, os critérios de concessão do benefício do auxílio-
mudança estão sendo reavaliados, "a fim de torná-los mais claros e restritivos". No Senado, a proposta 
que defende restringir a concessão do benefício a parlamentares reeleitos é de autoria de Ana Amélia 
(PP-RS), que está pronto para ser analisado em plenário. Já o senador José Reguffe (sem partido-DF) 
propôs um projeto que revoga o pagamento do auxílio-mudança a todos os parlamentares. O benefício é 
um recurso institucional previsto e utilizado para dar garantias aos servidores. 
Transparência no uso deve ser maior 
O sociólogo Luiz Antônio Nascimento, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), ressalta que o 
pagamento do auxílio é constitucional, uma vez que os deputados estarão deslocados das suas cidades 
ou unidades da federação para o Distrito Federal – onde parlamentares residentes também recebem o 
auxílio-mudança. Entretanto, preocupa a falta de transparência da aplicação do recurso. “Seria razoável 
que as despesas fossem arcadas mediante comprovações. Os custos deveriam ser relativizados, uma 
vez que os parlamentares que moram no Norte terão despesas maiores do que aqueles que residem no 
Estado de Goiás, por exemplo”, disse. 
Senadores renunciaram ao benefício 
Até o momento, 18 senadores, entre eleitos e reeleitos, anunciaram que vão rejeitar o recurso, como é o 
caso do senador Eduardo Braga (MDB), de acordo com informações da assessoria de comunicação do 
Senado. 
Em 2018, foram disputadas 54 vagas para o Senado, quando apenas 8 se reelegeram – dos quais todos 
renuciaram ao auxílio.  Ainda em novembro, Braga protocolou requerimento de dispensa do 
recebimento. “Informo que devolverei, assim que receber, a ajuda de custo que o Senado deve repassar 
para mudança de residência dos parlamentares da Casa. Não estou de mudança. Permanecerei em 
Brasília para exercer meu segundo mandato”. 
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Projeto da Ufam quer reduzir dependência do PIM por meio do extrativismo indígena 
Iniciativa propõe mais investimento nas atividades extrativistas e melhor distribuição de renda nas 
cidades do interior do Estado20/01/2019 às 08:35 
 
Foto: Antônio Lima 
Luiz G. MeloManaus (AM) 
A diversificação da economia do Amazonas como alternativa 
ao Polo Industrial de Manaus (PIM) para assim reduzir a 
dependência que o Estado ainda tem do modelo e promover 
uma melhor distribuição de renda nas cidades do interior. 
Essa é a proposta do Distrito Industrial de Cooperativas 
Indígenas. Um projeto desenvolvido na Universidade Federal 
do Amazonas (Ufam), a ser aplicado inicialmente no 
Município de São Gabriel da Cachoeira (distante 852 
quilômetros de Manaus), mas que poderá ser reproduzido em outros municípios, de acordo com as 
vocações naturais ou demandas de cada lugar. 
“A Zona Franca de Manaus é um modelo que se encontra em estado de falência. Quando foi criada há 
50 anos atrás tinha como objetivo diminuir as desigualdades econômicas e sociais entre a capital e o 
interior e fixar as populações na Zona Rural, mas o que se viu foi justamente o contrário: aumento das 
desigualdades sociais e econômicas, e uma explosão demográfica desordenada em Manaus, que saltou 
de uma população de aproximadamente 250 mil habitantes em 1968, para mais de 2 milhões no último 
censo [de 2017], e consequentemente o esvaziamento de algumas cidades do interior”, explanou o 
professor João Ricardo Bessa Freire. 
Bessa é idealizador do projeto e pró-reitor de Extensão da Ufam, acrescentando que o resultado disso 
na capital é evidente, e vai do impacto ambiental (desmatamento e poluição dos igarapés) ao social 
(crescimento populacional desordenado que gerou bairros sem infraestrutura e aumento da violência 
urbana). 
Para descentralizar mais o desenvolvimento econômico do Estado, o projeto propõe que haja uma 
menor dependência das indústrias de montagem (carro-chefe do PIM) e mais investimento nas 
atividades extrativistas; dessa forma explorando o potencial mineral, da psicultura e da agricultura de 
várzea das cidades do interior do Amazonas e contribuindo com a melhora dos Índices de 
Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios. 
No caso da instalação de um Distrito Industrial de Cooperativas Indígenas em São Gabriel da Cachoeira, 
além de fomentar o desenvolvimento econômico daquela região, tem como objetivo também contribuir de 
forma significativa para a redução dos elevados índices de suicídio e de dependência de drogas e álcool 
nas comunidades indígenas em razão do desemprego e da falta de perspectiva. 
 “O mini-distrito, com suas nove pequenas fábricas de produção de bens regionais, deverá gerar mais de 
1.500 empregos diretos. Fora os 300 indiretos que atuarão na parte mais burocrática das cooperativas. A 
diversificação da produção de bens que leve em conta o potencial da biodiversidade amazônica é a 
saída para promover o desenvolvimento econômico do Estado”, destaca Bessa. 
Recursos humanos futuros 



 
Na maquete do projeto, em exibição na entrada do prédio da reitoria da Ufam, as fábricas do mini distrito 
terão formato de galpão, que poderão ser adaptadas de acordo com a natureza específica de cada setor 
produtivo. Eles abrigarão a sede da Federação das Cooperativas e mais 14 fábricas voltadas para 
atividades como a extração de madeira, granito, óleos vegetais, produção de vassouras de piaçava e 
sucos de frutas, entre outras. 
“A partir da identificação da vocação produtiva de cada cidade, a Ufam e outras instituições de pesquisa 
deverão implantar novos cursos em seus campi para, assim, preparar recursos humanos capazes de 
produzir conhecimentos voltados para a produção de bens materiais e, consequentemente, 
fortalecimento dessas cooperativas. Não sou contra a Zona Franca, sou a favor, sim, da 
descentralização do modelo. Temos que reverter o processo e através desses mini-distritos criar uma 
política de emprego e renda no interior para fixar o homem no campo e evitar o êxodo rural”, explicou 
Freire. 
Todos ganham 
O mini-distrito de cooperativas se chama “Nipe’tirã Wahpata’se”, que em tucano significa “todos 
ganham”. A proposta foi apresentada durante o Fórum para o Desenvolvimento do Amazonas, em março 
de 2018, que teve a presença da Suframa, pesquisadores e políticos. 
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Amazonas precisa diversificar economia para ficar menos dependente da Zona Franca 
Com “tempo ruim” para indústria no Estado, é necessário acelerar o desenvolvimento de potenciais 
como psicultura, turismo, minério e fruticultura20/01/2019 às 06:15 
 
Piscicultura esbarra no alto custo das rações, importadas de 
outros estados. Foto: Divulgação 
Nícolas Daniel MarrecoManaus (AM) 
Após anos de discursos políticos, o Amazonas, mais do que 
nunca, precisa ter pressa para diversificar sua base 
econômica. A reunião do governador Wilson Lima (PSC) com 
o ministro da Economia Paulo Guedes na semana passada, 
deixou isso claro quando foi exposto que a indústria 
incentivada não terá vida fácil no governo Bolsonaro.  
Por outro lado, o governo federal deu sinais de que apoiará o 
desenvolvimento de potencialidades naturais do Estado, como piscicultura, fruticultura, turismo e a 
mineração de silvinita, para a retirada de potássio. Esses foram alguns segmentos citados na reunião em 
Brasília para tornar o Amazonas menos dependente do Polo Industrial de Manaus (PIM).  
No entanto, ainda é  preciso um longo caminho até que esses setores tenham peso relevante. 
Atualmente, essas atividades têm participação praticamente nula na composição do PIB, conforme 
dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo especialistas, se 
um plano estruturado para desenvolvimento desses setores fosse implantado hoje, os primeiros reflexos 
na economia só apareceriam depois de dois ou três anos.  
Ventos novos 
No que tange à fruticultura, o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea), 
Muni Lourenço, explicou que mesmo sem subsídios do governo federal, o Amazonas detém o quinto 
maior polo produtivo de abacaxi do Brasil. Situado na comunidade Novo Remanso, em Itacoatiara, a 
cooperativa local produziu 75 milhões de frutos em 2018, em contraste com 2017 quando marcou 67 
milhões. No ano passado, cerca de R$ 112, 5 milhões foram movimentados. 
“Como a Assembleia Legislativa aprovou a PEC para o investimento de 3% do orçamento do Estado no 
setor primário, esperamos alavancar até quadruplicar as verbas do Governo com expectativa de 
crescimento de 7% no setor”, indicou.  
Para além da produção de citros da Região Metropolitana de Manaus (RMM) também soma-se neste 
cenário o Açaí e o Guaraná, produzido fortemente em Codajás e Maués, respectivamente. Ao todo, 
13.558 estabelecimentos estão reconhecidos oficialmente como produtores.  
“A maior dificuldade do setor agropecuário é ainda esperar a mobilização política para o 
desenvolvimento dessas potencialidades. O Pará, por exemplo, não possui incentivos fiscais como a 
nossa ZFM e conseguiu ser o maior produtor de açaí do País”, destacou. 
Do lado da piscicultura, Rio Preto da Eva, Manaus e Itacoatiara despontam no topo do ranking com 
5.802 toneladas de peixe vendido em 2017, segundo o IBGE. Tambaqui, matrinxã e curimatã são os 
tipos de peixes onde mais se encontram criadouros no Estado, totalizando juntos 2.765 unidades. 



 
Já a mineração de silvinita para a retirada de potássio, ainda não registra atividades oficiais. A Potássio 
do Brasil, no entanto, é a principal atuante na região e pretende explorar uma jazida capaz de abastecer 
o país pelos próximos 30 anos.  
“Atualmente, esse minério é importado em 95% do que é usado nas lavouras do Brasil. Aqui no Estado, 
estamos há três anos parados por causa de impasses ambientais e acordos com comunidades 
indígenas não fechados, o que seria solucionado muito mais rápido com o incentivo de políticas públicas 
sobre o tema”, afirmou Guilherme Jacómé, diretor regional da empresa. 
Dificuldades pelo caminho 
Sobre dados da atividade turística no Amazonas, a pasta responsável (Amazonastur) informou que o 
levantamento estatístico não está completo, embora a titular Lene Medeiros tenha falado sobre os 
primeiros passos para reestruturar o setor. “Temos 15 anos de atividade para otimizar, em que Manaus é 
a primeira prioridade por ser a porta de entrada do Estado. Em seis meses, o plano de elaboração de 
destinos vai começar a ser montado nos principais municípios”, projetou. 
Cidades da Região Metropolitana  e Parintins devem ser direcionadas no processo de descentralização 
do setor. O governo do Estado vai promover capacitação por meio de consultorias, segundo Lene.  
O diretor do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), José Luiz Zanirato Maia, avaliou que a 
principal dificuldade para o desenvolvimento de novos segmentos é o repasse de verba pública para 
setores que não possuem cadeia produtiva sólida. “Você dá os recursos mas esquece da logística, do 
armazenamento, da avaliação de conformidade. Nós possuímos muito mais insumos de resíduos do que 
de produtos. O grande gargalo é o escoamento”, declarou. 
Em 2018, foi aplicado na produção agropecuário em torno de R$ 111,8 milhões com um empenho de 
mais de R$ 122 milhões, conforme o Portal da Transparência Fiscal. Em 2017, apenas R$ 1,8 milhão foi 
pago por parte do Governo. 
O não investimento constrói o atual cenário em que o Amazonas é rico em matérias-primas subutilizadas 
e precisa importar milhões em insumos para movimentar uma indústria ainda combalida pela crise e sem 
perspectivas de fortalecimento por indução da atual política industrial do País. 
Primeiros reflexos em três anos 
O pesquisador da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), José Alberto Machado, considerou que se 
um plano estratégico envolvendo as quatro matrizes for implantado em 2019, demoraria em torno de três 
anos para a economia local começar a sentir os primeiros reflexos.  
“Nenhum processo produtivo tem efeito em curtos períodos até que emplaque no PIB estadual. O 
Governo deve começar pela estruturação dos vários escopos de estudos divulgados nessas áreas por 
instituições estaduais e nacionais, dando forma à sistematização de um escopo geral. A partir daí, 
políticas públicas podem se concentrar em objetos de estudos condensados e precisos”, pontuou. 
O pesquisador ainda sugeriu que o gás natural deve estar incluído como peça-chave dos arranjos 
produtivos, dado  seu potencial econômico sustentável. A avaliação posterior de onde existem gargalos e 
 o trabalho de atração de investidores seriam passos seguintes nessa implementação. 
Fruticultura 
Na produção de frutas, o principal item do Amazonas é a laranja, com destaque ao município de Rio 
Preto da Eva, totalizando 168 milhões de toneladas em 2017. Em segundo lugar, registra-se o abacaxi 
com 67 milhões, na comunidade Novo Remanso, e o açaí com 81.880 toneladas, com Codajás e Anori 
liderando a produção. 
Psicultura 
O Amazonas produz 25,4 toneladas de peixes em cativeiro por ano; 19 milhões  de pós larvas; e 3,5 
milhões de alevinos. 3.500 produtores são cadastrados no Estado tendo a 92% da produção baseada 
em tambaqui, 5% em matrinxã e outros 3% em outras espécies. 
Turismo 
O diagnóstico das atividades do turismo no Estado ainda não estava fechado até a publicação desta 
edição. Sabe-se que apenas na temporada de cruzeiro, o Estado movimenta R$ 2,1 milhões. Sem falar 
no turismo de pesca e outras modalidades. 
Mineração 
O Amazonas possui a maior jazida de silvinita do País. A empresa Potássio do Brasil  espera o 
licenciamento ambiental para iniciar a exploração. 
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Ufam abre Processo Seletivo para professores substitutos com salários de até R$ 5,7 mil 
De acordo com a Universidade, as 74 vagas para 23 unidades acadêmicas. 
Por G1 AM 

Sede da Ufam em Manaus — Foto: Andrezza Lifsitch/G1 AM 
A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) abriu Processo 
Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de professores 
substitutos. As inscrições abrem dia 28 de janeiro e vão até 4 de 
fevereiro. Serão ofertadas 74 vagas para as 23 unidades 
acadêmicas na capital e no interior. 
A remuneração será de acordo com a carga horária e titulação dos 
aprovados, podendo variar entre R$ 2.236,31 para graduados com 
contrato de 20h e R$5.786,68 para professores doutores 
contratados por 40h. 
Para Manaus, são ofertadas 51 oportunidades distribuídas entre 
16 unidades acadêmicas e um órgão suplementar (CED), com 

destaque para a Faculdade de Letras (Flet), com dez vagas, e a Faculdade de Tecnologia (FT), com oito. 
Para os campi da Ufam no interior, são ofertadas 23 vagas. O Instituto de Saúde e Biotecnologia (ISB), 
em Coari, vai oferecer um total de nove vagas. No Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (Icet), que 
possui sede no município de Itacoatiara, e o Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA), de 
Humaitá, serão ofertadas cinco vagas cada um. 
Inscrição 
As inscrições deverão ser realizadas somente pela internet, entre os dias 28 de janeiro e 4 de fevereiro 
na página da Progesp dedicada ao Processo Seletivo para professores substitutos. Acessando o link 
“Faça sua inscrição aqui”, o candidato poderá inscrever-se para qualquer área, independente das 
reservas legais dispostas em edital . 
As dúvidas sobre os requisitos exigidos ou temas para estudo deverão ser esclarecidos diretamente com 
as unidades acadêmicas. Os candidatos devem entrar em contato com as unidades por e-mail e telefone 
disponíveis da página do edital. 
O valor da taxa de inscrição varia conforme o grau de formação exigido. Para graduados, especialistas e 
residentes, será cobrado o valor de R$ 90. Para mestres, R$ 130, e para doutores, R$ 180. 
Poderão solicitar isenção de pagamento da taxa de inscrição, os candidatos que pertençam a família 
inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar 
mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional; e doadores de medula óssea. 
O prazo para realizar o pedido de isenção na página do PSS vai das 10h do dia 21 de janeiro até às 17h 
do dia 22. 
Validade do contrato 
O prazo de validade da seleção será de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período no 
interesse da Instituição, a contar da publicação do ato de homologação do resultado final no Diário 
Oficial da União. 

http://progesp.ufam.edu.br/crs/processos-seletivos/80-departamento-de-desenvolvimento-de-pessoas-ddp/crs/processos-seletivos/307-edital-professor-substituto.html
http://edoc.ufam.edu.br/bitstream/123456789/322/1/EDITAL%20DE%20ABERTURA%20N%C2%BA%20%20008-2019.pdf
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Projeto em Manaus oferece curso preparatório gratuito para a Olimpíada Brasileira de Astronomia 
Duas turmas com 105 vagas serão ofertadas em Manaus. 
Por G1 AM 

17/01/2019 21h30  Atualizado há 3 dias 

 

Alunos do Projeto Cosmos, no CETI Sérgio Pessoa, no bairro Jorge Teixeira — Foto: Divulgação 

O Projeto Cosmos abriu inscrições para o curso preparatório da Olímpiada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA). Serão abertas duas turmas (manhã e tarde) e ofertadas 105 vagas. Os interessados 
devem preencher um formulário até dia 25 de janeiro. O resultado será divulgado até dia 1 de fevereiro 
nas redes sociais do projeto. 
Os alunos aprendem conceitos sobre o Sistema Solar, as Estrelas, Nebulosas e Foguetes, entre outros 
assuntos, segundo a coordenadora do Cosmos, Ingrid Celeste. 
“O objetivo do preparatório é mostrar às crianças o mundo de uma forma diferente e com muitas 
atividades ‘mão na massa’, mostrando como a Ciência pode ser uma atividade prazerosa e divertida em 
suas vidas”, informou. 
O preparatório ocorrerá aos sábados, na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), com duas turmas 
(uma matutina e outra vespertina) de Ensino Fundamental e Médio. 
Olimpíada 
A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) é uma competição anual que avalia o 
conhecimento dos alunos do Ensino Fundamental e Médio de todo o País. Além do certificado de 
participação, há as premiações com medalhas de Bronze, Prata e Ouro. Este ano, acontece em meados 
de maio, em todas as escolas que se inscreverem para a Olimpíada. 
Projeto Cosmos 
Segundo a criadora do Projeto, Carlla Vicna, o Cosmos é formado por um grupo universitários 
apaixonados por Astronomia e que decidiu compartilhar conhecimento e fazer algo pela educação. Eles 
contam que perceberam que o tema não é muito abordado nas escolas, “o que é um desperdício, já que 
nos ensina muito sobre o mundo, e tem a capacidade de despertar interesse pela ciência de uma forma 
encantadora”. 
 

https://goo.gl/dx841D
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Ufam lança edital de matrículas para aprovados no PSC 2019 
Alunos terão de 4 a 8 de fevereiro para se inscrever nas unidades em Manaus. 
Por G1 AM 

19/01/2019 00h51  Atualizado há 2 dias 
 
 

Sede da Universidade Federal do Amazonas, em Manaus. — 
Foto: Adneison Severiano/G1 AM 

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) divulgou nesta 
sexta-feira (18) o Edital de Matrícula para os aprovados no 
Processo Seletivo Contínuo 2019 (PSC). Mais de 1,8 mil 
novos universitários são aguardados entre os dias 4 e 8 de 

fevereiro para efetuar a matrícula nos cursos ministrados em Manaus. 
Para facilitar, a Ufam recomenda que os estudantes acessem o Portal do Calouro entre os dias 22 a 29 
de janeiro para informar os dados pessoais necessários para o processo. A matrícula será realizada 
presencialmente, de acordo com o curso, nos dias, locais e horários indicados no Edital. 
Os classificados no PSC para as 1.894 vagas serão recebidos no Auditório Eulálio Chaves, localizado no 
setor Sul do Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho. 
A Ufam esclarece que a vaga somente será garantida com o cumprimento de todos os requisitos 
contidos no edital de matrícula para cada modalidade de inscrição. 
Para esclarecer dúvidas quanto à documentação necessária para confirmar a matrícula, a Coordenação 
de Orientação Acadêmica atenderá os interessados, das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a 
sexta-feira, nos telefone 3305-1481. 
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Faculdade de Artes da Ufam seleciona modelos para disciplina de Desenho 
Inscrições acontecem a partir do dia 21 de janeiro. 
Por G1 AM 

19/01/2019 18h09  Atualizado há um dia 
 
A Faculdade de Artes da Ufam (Faartes/Ufam) abre inscrições para pessoas físicas que querem atuar 
como modelo na disciplina ‘Desenho de Modelo Vivo’ para o curso de Artes Visuais (presencial). Os 
interessados devem realizar o credenciamento de 21 de janeiro a 01 de fevereiro, das 9h às 12h e de 
14h às 17h, na Faartes, 2º andar, setor norte do campus Manaus. 
Serão selecionadas oito pessoas físicas para desempenharem a atividade no período de março a julho 
de 2019, em dias e horários a serem indicados, de acordo com o edital em anexo. 
O perfil para assumir as atribuições de ‘Modelo Vivo’ é o de uma pessoa maior de idade, sem limite 
máximo da mesma, de ambos os sexos, em dias com suas obrigações legais, com boa expressão 
corporal e capacidade de sustentar a posição estática por longos períodos de tempo. 
Após as inscrições, serão realizadas entrevistas com os candidatos de 21 de janeiro a 15 de fevereiro e 
o resultado será divulgado no dia 18 de fevereiro, no mural da Faartes. 
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Convênio com UEA e Ufam abre 2 mil novas vagas para Programa de Estágio 2019 
Segundo a Prefeitura de Manaus, acordo tem garantia de permanecer mesmo quando ocorrer a 
troca de prefeito. 
Por G1 AM 

19/01/2019 11h24  Atualizado há 2 dias 
 

Acordo foi firmado nesta sexta-feira (18). — Foto: Divulgação 

A Prefeitura de Manaus firmou nesta sexta-feira (19) convênio 
com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e a 
Universidade do Estado do Amazonas (UEA) para ampliar em 
até duas mil vagas o Programa de Estágio em 2019 para 
alunos de cursos de graduação. A parceria foi fechada pelo 
secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto, juntamente com 
o secretário Municipal de Administração, Lucas Bandieira, com o reitor da Universidade do Estado do 
Amazonas (UEA), Cleinaldo Costa, e o vice-reitor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Jacob 
Cohen. 
Segundo Bisneto, o convênio de estágio não remunerado foi firmado para ser contínuo, com a garantia 
de permanecer mesmo quando ocorrer a troca de prefeito. 
Com o convênio, será possível o ingresso ao estágio obrigatório para aproximadamente dois mil novos 
alunos de graduação das duas universidades, junto à Prefeitura de Manaus, por meio da Semad, 
coordenadora do Programa Municipal de Estágio. 
Como funciona 
As universidades deverão indicar os alunos participantes, que ficarão sob a orientação de professores 
orientadores e servidores municipais. A carga horária é de 20 a 30 horas semanais, com contrato de seis 
meses, prorrogáveis por até dois anos. Os detalhes foram definidos de acordo com as disciplinas de 
estágio cursadas pelos estudantes e ajustadas pela Supervisão Geral de Estágio da Semad, que deverá 
alocar os estagiários em setores das secretarias municipais. 
O convênio com a Ufam tem duração total de cinco anos. São 117 cursos de graduação, que possuem 
como pré-requisito para conclusão o cumprimento de estágio curricular obrigatório. Na Prefeitura de 
Manaus, o universitário poderá aliar teoria e prática, conhecendo as particularidades da administração 
pública. 
Com a UEA, por meio de Termo de Cooperação Técnica, com vigência também de cinco anos, até 1 mil 
estudantes poderão desenvolver suas atividades de estágio obrigatório na estrutura municipal. Alunos de 
47 cursos devem participar do projeto por meio da parceria firmada. 
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A minoria preferida 
A atenção especial dedicada pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro, à causa dos deficientes auditivos 
expõe as conquistas dos surdos, mas também falta de políticas públicas que os apoiem 

 
DESAFIO Os instrutores da Feneis, Fábio, Silvia e Talita esperam 
novas políticas públicas para inclusão dos surdos (Crédito: Marco 
Ankosqui) 
 
 
 
 
 

Se existe uma minoria que pode comemorar a chegada de Jair Bolsonaro à 
presidência é a dos surdos. O discurso em Libras, a língua brasileira de 
sinais, da primeira-dama Michelle Bolsonaro, no dia da posse, mostrou que 
eles ocupam um lugar especial no governo que se inicia. Cotada para ser a 
nova secretária nacional das Pessoas com Deficiência, a professora Priscilla 
Gaspar de Oliveira, amiga de Michelle, é surda. Com isso, espera-se que 
políticas para educação e inclusão dos deficientes auditivos, principalmente 
dos mais pobres, sejam levadas adiante. Isso é muito necessário. 
“Precisamos que o poder público melhore a educação e o ensino bilíngüe em 
todas as escolas”, afirma Priscila Franco, administradora da Federação 
Nacional de Educação e Integração dos Surdos (Feneis). “Precisamos 
também de um maior número de profissionais formados em Libras e 
intérpretes em todos os lugares públicos, 24 horas por dia.” 
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 9,7 
milhões de pessoas, 5,7% da população, possui algum tipo de deficiência 
auditiva no Brasil, sendo que 2,1 milhões de brasileiros têm problemas 
severos. Desse total, 344,2 mil são completamente surdos e 1,7 milhão têm 
enorme dificuldade de ouvir. São três os principais aparatos legais que 
ajudam a pessoa surda no Brasil. Em 2002, houve a oficialização da língua de 
Libras. A partir daí, a educação brasileira teve que se adaptar com cursos 
para pedagogos e adequação do currículo escolar. Depois, em 2009, o 
Estatuto da Pessoa com Deficiência deu mais força para a luta desse público 
e, no ano seguinte, uma lei exigiu que, pelo menos em eventos e em algumas 

transmissões audiovisuais, haja um intérprete em tempo real. 
Apesar de tudo isso, ainda há surdos que não se comunicam 
com fluência. Quem não teve acesso à Libras dificilmente 
aprende a língua portuguesa. 



 
A professora Priscilla de Oliveira foi cotada para a Secretaria Nacional das Pessoas com Deficiência. 
Será a primeira surda no cargo(Crédito:Divulgação) 
Quem conhece bem o drama dessa minoria é Silvia Sabanovaite, 62, que não escuta desde a infância e 
foi uma das fundadoras da Feneis. Ela tem mais de 26 pessoas surdas em sua família, incluindo a filha, 
a já citada Priscilla de Oliveira. Silvia teve acesso a uma educação que lhe deu uma comunicação 
perfeita, mas ela já teve que omitir que era surda para conseguir um emprego na Alpargatas, em 1976. 
Sua deficiência foi descoberta, mas ela acabou trabalhando 13 anos na empresa. Além de Libras, ela 
usa a língua portuguesa escrita e falada. “Como nos anos 1970 era proibido o uso da língua de sinais, fui 
obrigada, na escola, a aprender a forma convencional”, lembra. A Feneis surgiu em 1997, com a 
finalidade de aperfeiçoar o ensino da língua de sinais. “Lá, acolhemos, auxiliamos, ensinamos e 
participamos da vida do surdo”, conta Silvia, que hoje é coordenadora pedagógica da Federação. “A 
Libras têm sua própria gramática e cultura.” 
Acesso à educação 
A comunidade surda ficou muito tocada com o pronunciamento da primeira-dama. “Ela poderia ter se 
comunicado com ajuda de intérpretes, mas preferiu usar a língua brasileira de sinais. Foi lindo! Nos 
sentimos enxergadas, representadas”, diz Talita Marçola, uma das oito instrutoras surdas da Feneis. 
Sueli Rosa, coordenadora de cursos da mesma instituição, também deficiente auditiva. “O ensino de 
Libras deve ser a primeira língua apresentada à pessoa surda. Assim fica mais fácil de aprender outras 
disciplinas. Há muitos adultos surdos que não sabem língua portuguesa”, diz Sueli. 
Em 2014, o cientista Manuel Cardoso, professor da Universidade Federal do Amazonas, criou um 
aplicativo para celular de nome Giulia. O recurso transforma Libras em voz e também faz o contrário. 

Cardoso acredita plenamente na possibilidade de desenvolvimento 
da pessoa surda. 
EMPREGO Funcionários surdos atendem os clientes na sorveteria 
il Sordo, em Aracaju (Crédito:Divulgação) 
As oportunidades de trabalho para os surdos, em empresas de 
médio e grande porte, estão vinculadas a atividades manuais, de 
menor valor agregado. Apesar disso, para Rafael Moreira, 
economista especialista em políticas públicas e gestão 

governamental, a comunidade surda deve se preparar para o novo mundo do trabalho, mais tecnológico. 
“Hoje, o maior desafio para a comunidade surda está na educação. É preciso se qualificar para alcançar 
melhores empregos e conseguir autonomia”, afirma Moreira. 
Há algumas situações que limitam o universo dos surdos. Qual língua se usa no transporte público, por 
exemplo? Nas escolas infantis, na cantina, ou quando uma criança passa mal? Tudo em nosso dia a dia 
se faz em língua portuguesa. “Para que o surdo não se sinta um estrangeiro dentro do seu próprio país, 
deve haver adequações”, diz Fabio Nunes, irmão de Breno Nunes, 25, surdo desde a infância. Breno é 
empresário, dono da sorveteria il Sordo, em Aracaju, Sergipe. A gelateria conta com 10 funcionários, 3 
ouvintes e 7 surdos. “A pessoa surda é muito capaz, só precisa ter Instrução”, afirma Nunes. Para a 
família Nunes, o pronunciamento da primeira-dama foi muito bem-vindo. “O mais importante, porém, é o 
discurso se traduzir em políticas públicas direcionadas à comunidade surda”, diz Fábio. 
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UFAM divulga edital de matrícula do PSC 2019 
 19/01/2019 - 15h18 - Por Karoline Figueiredo 

 
 
 

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) divulgou na última sexta-feira 
(18), o Edital de Matrícula para os candidatos aprovados na terceira etapa 
do Processo Seletivo Contínuo (PSC). 
Os selecionados devem efetuar o cadastro estudantil a partir das 9h de 22 de 
janeiro até às 23h59 de 29 de janeiro, no portal do calouro. As matrículas 
presenciais ocorrerão entre os dias 4 e 8 de fevereiro. A documentação exigida e 
demais orientações estão disponíveis no Edital de Matrícula. 
As provas do Processo Seletivo Contínuo foram aplicadas em 2 de dezembro nas 

cidades de Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Printins. 
A UFAM ofertou 1.894 vagas para cursos de graduação. Para mais informações acesse o portal da 
UFAM. 
 

https://drive.google.com/file/d/1zIFgnZJDWCN8SBPFdOPVaVEP8fVCDUuF/view
http://www.calouro.ufam.edu.br/calouro/atualizarCadastro/login
https://ufam.edu.br/2013-04-29-19-37-05/arquivo-de-noticias/9276-estudantes-tem-de-xx-a-xx-para-efetuar-matricula
https://ufam.edu.br/2013-04-29-19-37-05/arquivo-de-noticias/9276-estudantes-tem-de-xx-a-xx-para-efetuar-matricula
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Onça-pintada é encontrada decapitada na BR-174 em Roraima 
Animal teria sido atropelado e existe a suspeita que alguém tenha cortado a cabeça e as patas do animal 
após o acidente 

1.280 animais morreram atropelados em 2018 na rodovia BR-174 
Francklin Moura/Agência Amazônia Real 

Uma onça-pintada foi encontrada decapitada na manhã do último domingo (13) na rodovia BR-174, que 
liga Boa Vista, em Roraima, até Manaus, no Amazonas. 

Segundo o relato de Francklin Moura para a agência Amazônia Real, o animal teria sido atropelado 
por um caminhão, pouco tempo antes de encontrá-la estendida na estrada e tirar as fotos que publicou 
nas redes sociais. 

Leia mais: Cientistas monitoram macho de onça-pintada em SP 

Existe ainda a suspeita de que a cabeça e as patas do animal tenham sido cortadas por alguém que 
passou pelo local. “Encontramos esse animal jogado no acostamento, uma onça-pintada decapitada, que 
quem fez isso seja punido”, afirmou Francklin. 

No trajeto, ele relatou ainda ter visto outros animais mortos na pista. Um jacaré, duas cobras e uma 
preguiça. “Na onça eu parei porque é caso inusitado. Mas animais mortos, daqui (Manaus) para Boa 
Vista, tu achas, com facilidade”, afirmou. 

Em um levantamento feito por indígenas da região em parceria com a UFAM (Universidade Federal do 
Amazonas), 1.280 animais morreram atropelados por veículos em 2018 em um trecho de 125 KM da 
rodovia que corta reservas indígenas. 

A onça-pintada é considerada uma espécie em situação de risco, com grande ameaça de extinção, na 
Amazônia, segundo dados do ICMbio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). 

Em uma nota enviada para a agência Amazônia Real, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) afirmou que 
não tinha informações sobre a morte do animal da rodovia e que, no trecho onde ela foi encontrada, 
também não foi localizada nenhuma carcaça. 

http://recordtv.r7.com/domingo-espetacular/videos/jovem-sobrevive-apos-ser-atacado-por-onca-pintada-15092018
http://amazoniareal.com.br/onca-pintada-atropelada-e-decapitada-expoe-alta-matanca-de-animais-silvestres-na-br-174/
https://noticias.r7.com/sao-paulo/pela-1-vez-cientistas-monitoram-macho-de-onca-pintada-em-sp-01042018
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8 órgãos abrem inscrições para 277 vagas nesta segunda 
Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. 
Por  G1 
 
Pelo menos 8 órgãos abrem inscrições nesta segunda-feira (21) para preencher 277 vagas. Há cargos 
para todos os níveis de escolaridade. 
O maior concurso é o da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com 127 vagas e salários de até R$ 
4.180,66. Podem de candidatar pessoas com nível médio e superior. 
Veja os concursos com vagas abertas: 
 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
Inscrições até 25/02/2019 
Vagas: 127 
Salários de até R$ 4.180,66 
Cargos de nível médio e superior 
Veja o edital 
Prefeitura de Alexandria (RN) 
 Inscrições até 23/01/2019 
Vagas: 58 
Salários de até R$ 998,00 
Cargos de nível fundamental, médio e superior 
Veja o edital 
Prefeitura de Matupá (MT) 
 Inscrições até 31/01/2019 
Vagas: 34 
Salários de até R$ 6.947,08 
Cargos de nível médio e superior 
Veja o edital 
Prefeitura de Cotriguaçu (MT) 
 Inscrições até 05/02/2019 
Vagas: 6 
Salários de até R$1.181,89 
Cargos de nível fundamental 
Veja o edital 
Prefeitura e a Câmara de Parecis (RO) 
 Inscrições até 11/02/2019 
Vagas: 22 
Salários de até R$ 8.175,00 
Cargos de nível fundamental, médio e superior 
Veja o edital 

http://www.institutoaocp.org.br/
http://alexandria.rn.gov.br/
https://www.masterzconcursos.com.br/informacoes/14/
http://sosconsultoria.listaeditais.com.br/edital/aberto-para-inscricao/2023/processo-seletivo-publico-prefeitura-municipal-de-cotriguacu-0012019
http://www.itsr.com.br/


 
Câmara Municipal de Sertanópolis (PR) 
 Inscrições até 08/02/2019 
Vagas: 3 
Salários de até R$ 2.919,31 
Cargos de nível médio e superior 
Veja o edital 
Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte de Goiás 
 Inscrições: até 31/01/2019 
Vagas: 17.673 
Salários de até R$ 4.726,85 
Cargos de nível fundamental, médio e superior 
Veja o edital 
Prefeitura de Joanésia (MG) 
 Inscrições: até 31/01/2019 
Vagas: 47 
Salários de até R$ 10.900 
Cargos de nível médio e superior 
Veja o edital 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 
 Inscrições: até 01/02/2019 
Vagas: 87 
Salários de até R$ 9.600,92 
Cargos de nível superior 
 Veja o edital 
 Universidade Federal do Maranhão 
 Inscrições: até 08/02/2019 
Vagas: 15 
Salários de até R$ 4.180,66 
Cargos de nível médio e superior 
Veja o edital 
 Câmara Municipal de Acreúna (GO) 
 Inscrições: até 08/02/2019 
Vagas: 4 
Salários de até R$ 1.849,20 
Cargos de nível fundamental e médio 
Veja o edital 
Tribunal de Justiça do Acre 
 Inscrições: até 13/02/2019 
Vagas: 15 
Salários de até R$ 30.404,41 
Cargos de nível superior 
Veja o edital 
Prefeitura de Jacuí (MG) 
 Inscrições: até 13/02/2019 
Vagas: 83 
Salários de até R$ 1.841,70 
Cargos de nível fundamental, médio e superior 
Veja o edital 
Prefeitura de Abaeté (MG) 
 Inscrições: até 14/02/2019 
Vagas: 145 
Salários de até R$ 2.130,06 
Cargos de nível fundamental, médio e superior 
Veja o edital 
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) 
 Inscrições: até 14/02/2019 
Vagas: 212 

https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2018/12/26/camara-municipal-de-sertanopolis-lanca-edital-com-tres-vagas-e-salarios-de-ate-r-29-mil.ghtml
http://www.escoladegoverno.go.gov.br/pesquisar.html?q=SEDUCE
https://concursos.exameconsultores.com.br/informacoes/368/
http://progesp.sites.ufam.edu.br/crs/concurso-publico-do-magisterio-superior/73-departamento-de-desenvolvimento-de-pessoas-ddp/crs/concurso-publico-do-magisterio-superior/121-edital-2018-professor-do-magisterio-superior.html
http://caxias.ufma.br:8080/site/geral/index.jsf;jsessionid=6C629600C5C4D04B7C960FADF80E3E9B
http://www.itame.com.br/site/concursos_detalhes.aspx?conid=4qAFYCnFWS0=
https://www.vunesp.com.br/TJAC1801
https://www.institutoibdo.com.br/
https://concursos.exameconsultores.com.br/informacoes/364/


 
Salários de até R$ 13.461,38 
Cargos de nível fundamental, médio e superior 
Veja o edital 
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp) 
 Inscrições: até 15/02/2019 
Vagas: 30 
Salários de até R$ 6.048,02 
Cargos de nível fundamental, médio e superior 
Veja o edital 
Prefeitura de Aracati (CE) 
 Inscrições: até 17/02/2019 
Vagas: 90 
Salários de até R$ 2.676,32 
Cargos de nível fundamental, médio e superior 
Veja o edital 
Universidade Federal do Acre 
 Inscrições: até 15/02/2019 
Vagas: 11 
Salários de até R$ 4.180,66 
Cargos de nível médio e superior 
Veja o edital 

http://www.concursos.ufmt.br/Portal/
https://www.vunesp.com.br/TRRP1801
http://concursos.acep.org.br/Aracati2018/2/
http://www.ufac.br/editais/prodgep/edital-prodgep-02-2018
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128 concursos tem inscrições abertas com 30.438 vagas e salários de até R$30.404,41! 
As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade 
Por Saulo Moreira. Atualizado 20/01/2019 09:22 
FacebookWhatsAppTwitterCopy Link 
Pelo menos 128 órgãos têm inscrições abertas para preenchimento de nada menos que 30.907 vagas. 
As oportunidades são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, 
técnico e superior). 
Alguns concursos farão ainda, formação de cadastro reserva para contratação conforme necessidade 
durante a validade do certame. Os salários chegam a até R$30.404,41 no Tribunal de Justiça do Acre. 
Confira a lista completa e prepare-se: 

Instituição/Órgão Prazo Vagas Salário Máximo Escolaridade 

 

Câmara Municipal de Acreúna (GO) 08/02/2019 4 R$1.849,20 fundamental e médio 

Câmara Municipal de Chapada Gaúcha 
(MG) 

21/01/2019 4 R$1.500,00 fundamental, médio 
e superior 

Câmara Municipal de Guaxupé (MG) 07/02/2019 8 R$2.883,33 fundamental, médio 
e superior 

Câmara Municipal de Piumhi (MG) 10/02/2019 6 R$3.447,43 médio e superior 

Câmara Municipal de São Luís (MA) 06/02/2019 116 R$2.565,05 médio, técnico e 
superior 

Centro de Perícias Científicas Renato 
Chaves (Pará) 

11/02/2019 95 R$8.482,04 médio e superior 

Conselho Regional de Administração do 
Paraná (CRA – PR) 

21/01/2019 289 R$4.303,07 fundamental, médio 
e superior 

Conselho Regional de Enfermagem de 
Mato Grosso do Sul 

01/07/2019 6 R$3.738,03 médio e superior 

Defensoria Pública do Estado do Rio de 
Janeiro 

06/03/2019 27 R$3.949,47 médio e superior 

https://noticiasconcursos.com.br/noticias-concursos/128-concursos-tem-inscricoes-abertas-com-30-438-vagas-e-salarios-de-ate-r30-40441/


 

Departamento Municipal de Água e 
Esgoto de Campo Belo (MG) 

07/02/2019 30 R$987,00 fundamental 

Empresa de Trânsito e Transporte 
Urbano de Ribeirão Preto (Transerp) 

15/02/2019 30 R$6.048,02 fundamental, médio 
e superior 

Faculdade de Medicina de São José do 
Rio Preto (SP) 

31/01/2019 6 R$8.552,26 superior 

Fundação Centro de Referência em 
Educação Ambiental Escola Bosque 
Professor Eidorfe Moreira 

21/01/2019 119 R$6.013,20 fundamental, médio 
e superior 

Fundação Cultural de Foz do Iguaçu 
(PR) 

27/01/2019 21 R$3.656,23 fundamental, médio, 
técnico e superior 

Fundação Universidade de Brasília 
(FUB) 

31/01/2019 6 R$4.180,66 superior 

Hospital Geral Doutor José Pangella na 
Vila Penteado 

13/03/2019 9 R$6.210,00 superior 

Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia da Paraíba (IFPB) 

18/02/2019 218 R$9.600,92 médio, técnico e 
superior 

Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Pará (IFPA) 

24/01/2019 29 R$4.180,66 médio, técnico e 
superior 

Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Sudeste de Minas 
Gerais 

08/02/2019 42 R$10.058,92 médio e superior 

Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia sul-rio-grandense (IFSul) 

31/01/2019 14 R$4.180,66 médio, técnico e 
superior 

Polícia Civil (ES) 11/02/2019 173 R$5.103,84 médio e superior 

Polícia Militar de Santa Catarina 28/01/2019 490 R$1.356,00 médio 

Prefeitura de Abaeté (MG) 14/02/2019 145 R$2.130,06 alfabetizado, 
fundamental, médio, 
técnico e superior 

Prefeitura de Aracati (CE) 17/02/2019 90 R$2.676,32 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Araripe (CE) 21/01/2019 143 R$2.547,88 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Barueri (SP) 22/01/2019 39 R$8.657,25 fundamental, médio 
e superior 



 

Prefeitura de Beruri (AM) 05/02/2019 280 R$4.000,00 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Bocaína de Minas (MG) 07/02/2019 14  médio 

Prefeitura de Candeias (BA) 18/02/2019 189 R$13.000,00 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Cataguases (MG) 14/02/2019 47 R$3.831,07 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Cesário Lange (SP) 10/02/2019 6 R$3.965,53 fundamental e médio 

Prefeitura de Chapecó (SC) 21/01/2019 28 R$3.406,15 médio e superior 

Prefeitura de Cônego Marinho (MG) 23/01/2019 24 R$12.721,37 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Coronel Macedo (SP) 21/01/2019 23 R$4.070,26 médio e superior 

Prefeitura de Correia Pinto (SC) 31/01/2019 3 R$15.006,64 superior 

Prefeitura de Curiúva (PR) 23/01/2019 9 R$9.571,02 superior 

Prefeitura de Guaraniaçu (PR) 04/02/2019 30 R$15.390,00 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Itapemirim (ES) 21/01/2019 101 R$6.416,10 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Itapevi (SP) 21/02/2019 366 R$9.280,30 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Itapuí (SP) 21/01/2019 6 R$2.607,87 médio, técnico e 
superior 

Prefeitura de Itu (SP) 11/02/2019 16 R$2.500,79 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Jacuí (MG) 13/02/2019 83 R$1.841,70 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Joaíma (MG) 23/01/2019 22 R$1.014,00 médio 

Prefeitura de Joanésia (MG) 31/01/2019 47 R$10.900,00 médio e superior 

Prefeitura de Lagoa Santa (MG) 24/01/2019 491 R$4.143,90 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Lamim (MG) 22/01/2019 109 R$11.510,80 fundamental, médio 
e superior 



 

Prefeitura de Lebon Régis (SC) 23/01/2019 27 R$16.457,47 fundamental, médio, 
técnico e superior 

Prefeitura de Marabá (PA) 21/01/2019 846 R$3.565,13 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Matinhos (PR) 23/01/2019 172 R$13.299,22 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Maurilândia (GO) 18/02/2019 120 R$6.000,00 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Natividade da Serra (SP) 22/01/2019 11 R$10.000,00 superior 

Prefeitura de Natividade da Serra (SP) 22/01/2019 13 R$ 
13,88/hora 

superior 

Prefeitura de Nova Lacerda (MT) 24/01/2019 23 R$4.727,50 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Parnaíba (PI) 21/01/2019 211 R$5.319,85 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Pedra Branca (PB) 11/02/2019 47 R$7500, 00 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Poção (PE) 20/02/2019 42 R$1.842,00 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Porangaba (SP) 22/01/2019 6 R$1.803,00 médio e superior 

Prefeitura de Porto Ferreira (SP) 21/01/2019 83 R$2.024,47 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Porto Real (RJ) 25/01/2019 139 R$11.592,58 médio e superior 

Prefeitura de Pouso Novo (RS) 31/01/2019 3 R$2.364,57 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Pouso Novo (RS) 31/01/2019 3 R$2.364,57 fundamental e 
superior 

Prefeitura de Presidente Prudente (SP) 27/01/2019 1 R$1.231,58 médio 

Prefeitura de Realeza (PR) 27/01/2019 54 R$4.096,50 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Ribas do Rio Pardo (MS) 27/01/2019 151 R$12.969,94 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) 16/01/2019 9 R$954,00 técnico, médio 



 

Prefeitura de Salto do Jacuí (RS) 10/02/2019 76 R$11.073,42 fundamental, médio 
e técnico 

Prefeitura de Salvador (BA) 22/01/2019 330 R$ 
17,62/hora 

médio e superior 

Prefeitura de Santa Cruz da Esperança 
(SP) 

06/01/2019 4 R$1.802,66 superior 

Prefeitura de Santa Cruz do Sul (RS) 16/01/2019 3 R$1.473,17 fundamental 

Prefeitura de Santa Teresinha (SC) 21/01/2019 38 R$16.155,48 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) 23/01/2019 6 R$12.052,78 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Santo Antônio Leverger 
(MT) 

30/01/2019 234 R$2.759,63 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de São Gonçalo do Amarante 
(CE) 

18/01/2019 112 R$1.800,00 fundamental, médio 
e fundamental 

Prefeitura de São João da Fronteira (PI) 28/01/2019 20 R$10.000,00 médio, técnico e 
superior 

Prefeitura de Taboão da Serra(SP) 21/02/2019 200 R$2.500,00 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Tacuru (MS) 31/01/2019 82 R$1.919,80 fundamental, médio, 
técnico e superior 

Prefeitura de Taiúva (SP) 18/01/2019 14 R$9.000,00 médio e superior 

Prefeitura de Tangará da Serra (MT) 14/02/2019 212 R$13.461,38 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Tietê (SP) 24/01/2019 15 R$3.371,33 médio e superior 

Prefeitura de Tigrinhos (SC) 15/02/2019 6  fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Timbó (SC) 28/01/2019 271 R$6.347,38 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura de Timon (MA) 28/01/2019 60 R$1.033,04 médio e superior 

Prefeitura de Urubici (SC) 18/01/2019 2 R$12.390,00 superior 

Prefeitura de Vargem Grande do Sul 
(SP) 

27/01/2019 6 R$2.088,47 fundamental 
incompleto 



 

Prefeitura de Viana (ES) 21/01/2019 217 R$2.674,98 médio e superior 

Prefeitura Municipal de Agrolândia (SC) 07/02/2019 1 R$1.253,38 médio 

Prefeitura Municipal de Braço do 
Trombudo (SC) 

06/02/2019 23 R$3.601,92 fundamental e médio 

Prefeitura Municipal de Cachoeira (BA) 27/01/2019 183 R$5.000,00 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura Municipal de Catanduvas 
(SC) 

18/11/2019 35 R$3.645,80 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura Municipal de Floriano (PI) 11/02/2019 145 R$2.500,00 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal (SP) 23/01/2019 25 R$1.310,92 médio 

Prefeitura Municipal de Lagoa Grande 
(MG) 

15/02/2019 51 R$3.165,55 médio e superior 

Prefeitura Municipal de Lins (SP) 21/01/2019 15 R$1.412,77 médio 

Prefeitura Municipal de Matão (SP) 06/02/2019 8 R$ 
14,49/hora 

médio e superior 

Prefeitura Municipal de Palmeiras das 
Missões (RS) 

08/02/2019 67 R$9.409,40 fundamental, médio 
e superior 

Prefeitura Municipal de Riolândia (SP) 21/01/2019 16 R$2.652,31 superior 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do 
Passa Quatro (SP) 

24/01/2019 18 R$11.757,66 superior 

Prefeitura Municipal de São Lourenço 
do Oeste (SC) 

31/01/2019 1 R$138.919 médio 

Prefeitura Municipal de Tietê (SP) 31/01/2019 3 R$2.383,69 fundamental 

Prefeitura Municipal de Valentim Gentil 27/01/2019 30 R$2.392,00 médio e superior 

Prefeitura Palmeira das Missões (RS) 08/02/2019 67 R$9.409,40 fundamental, médio 
e superior 

Progresso e Desenvolvimento de 
Santos (Prodesan) 

31/01/2019 51 R$2.077,26 fundamental, médio 
e superior 

Secretaria de Educação do Estado do 
Alagoas 

18/01/2019 554 R$954,00 fundamental 

Secretaria de Estado da Educação, 
Cultura e Esporte de Goiás 

31/01/2019 17.673 R$4.726,85 fundamental, médio 
e superior 



 

Secretaria de Estado do Trabalho, 
Desenvolvimento Social, Mulheres, 
Igualdade Racial e Direitos Humanos do 
Distrito Federal 

24/01/2019 1570 R$3.559,70 médio e superior 

Secretaria Estadual de Saúde do 
Pernambuco 

28/01/2019 23 R$3.600,00 superior 

Superintendência Autônoma de Água e 
Esgoto de Rio Pardo (SAERP) 

22/01/2019 18 R$1.591,91 fundamental, médio, 
técnico e superior 

Superintendência do Sistema 
Penitenciário do Pará (Susipe) 

05/02/2019 500 R$2.435,10 médio 

Tribunal de Justiça do Acre 13/02/2019 15 R$30.404,41 superior 

Universidade do Estado do Pará 
(UEPA) 

17/01/2019 167 R$1.560,76 fundamental, médio, 
técnico e superior 

Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná (Unioeste) 

04/02/2019 613 R$4.915,55 médio e técnico 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) 04/02/2019 101 R$9.585,67 superior 

Universidade Federal da Grande 
Dourados (MS) 

18/02/2019 31 R$9.600,92 médio e superior 

Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana – PR (UNILA) 

03/02/2019 6 R$4.463,93 superior 

Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) 

31/01/2019 29 R$4.180,66 superior 

Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) 

31/01/2019 19 R$7.316,15 médio e superior 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) 22/01/2019 15 R$9.600,92 superior 

Universidade Federal do Acre 15/02/2019 11 R$4.180,66 médio e superior 

Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM) 

01/02/2019 87 R$9.600,92 superior 

Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA) 

08/02/2019 15 R$4.180,66 médio e superior 

Universidade Federal do Mato Grosso 
do Sul (UFMS) 

10/03/2019 42 R$9.600,92 superior 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) 11/02/2019 13 R$7.373,30 superior 

Universidade Federal do Recôncavo da 25/01/2019 12 R$9.600,92 superior 



 

Bahia (UFRB) 

Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) 

24/01/2019 53 R$10.058,92 superior 

Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro 

17/02/2019 3 R$4.180,66 superior 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 11/02/2019 190 R$4.180,66 médio e superior 

Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ) 

01/03/2019 6 R$9.877,98 superior 

Universidade Federal Rural do 
Semiárido 

11/02/2019 11 R$16.199,24 superior 

Quer pesquisar sobre os concursos? Utilize a ferramenta de Busca Avançada. 

https://noticiasconcursos.com.br/pesquisa-avancada/
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