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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS 

CONCURSO PÚBLICO  
EDITAL Nº 01 - DETRAN - AM, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022  

 
RETIFICAÇÃO Nº 01 

 
O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS – DETRAN/AM, no uso de 
suas atribuições legais e considerando o Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro 
de reserva para cargos de Nível Médio e Superior, com lotação no Departamento Estadual de Trânsito do 
Amazonas, torna público a retificação do Edital nº 01/2022, conforme a seguir: 
 
1. Alterar o item 2.3 do Edital nº 01/2022, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

2.3. Os requisitos básicos e o salário dos cargos ofertados no presente concurso são os relacionados, conforme a 
seguir: 

 

Nível Cargo Salário Requisito Básico 

Médio 

Técnico Administrativo R$ 2.300,00 Certificado de nível de Ensino Médio reconhecido pelo MEC. 

Técnico de Informática R$ 2.300,00 

Certificado de nível de ensino Médio de Técnico em 
Informática ou de Técnico em áreas afins, reconhecido pelo 
MEC e com registro e/ou inscrição no órgão profissional 
competente. 

Técnico Vistoriador de 
Veículos 

R$ 2.300,00 Certificado de nível de Ensino Médio reconhecido pelo MEC. 

Superior 

Administrador R$ 5.500,00 
Diploma de Graduação em Curso Superior de Administração 
ou Administração Pública reconhecida pelo MEC e registro no 
órgão profissional competente.  

Agente de Trânsito R$ 5.500,00 
Diploma de Graduação em qualquer curso superior 
reconhecido pelo MEC. 

Analista de Sistema de 
Informação 

R$ 5.500,00 

Diploma de Graduação em curso superior de Ciência da 
Computação ou Sistema de informação ou Tecnologia em 
Processamento de Dados ou outro curso de graduação em 
áreas afins reconhecido pelo MEC e registro no órgão 
profissional competente. 

Analista Jurídico R$ 5.500,00 
Diploma de Graduação em curso superior de Direito 
reconhecido pelo MEC. 

Arquiteto R$ 5.500,00 
Diploma de Graduação em Curso Superior em Arquitetura, 
reconhecido pelo MEC e registro no órgão profissional 
competente. 

Arquivista R$ 5.500,00 
Diploma de Graduação em curso superior em Arquivologia, 
reconhecido pelo MEC e registro na Superintendência 
Regional de Trabalho e Emprego (SRTE). 

Assistente Social R$ 5.500,00 
Diploma de Graduação em Curso Superior em Serviço Social 
reconhecida pelo MEC e registro no órgão profissional 
competente. 

Comunicação Social R$ 5.500,00 
Diploma de Graduação em curso superior em Comunicação 
Social reconhecida pelo MEC e registro no órgão profissional 
competente. 

Contador R$ 5.500,00 
Diploma de Graduação em Curso Superior de Contabilidade 
reconhecida pelo MEC e registro no órgão profissional 
competente. 

Designer R$ 5.500,00 
Diploma de Graduação em curso superior em Designer 
reconhecida pelo MEC. 



 
 

 
  
 
 
 
 

Página 2 de 2 
 

Economista R$ 5.500,00 
Diploma de Graduação em Curso Superior em Economia 
reconhecida pelo MEC e registro no órgão profissional 
competente. 

Engenheiro com 
Especialização em Trânsito 

R$ 5.500,00 
Diploma de Graduação em Curso Superior de Engenharia 
reconhecida pelo MEC com Especialização em Trânsito e 
registro no órgão profissional competente. 

Estatístico R$ 5.500,00 
Diploma de Graduação em curso superior de Estatística 
reconhecida pelo MEC e registro no órgão profissional 
competente. 

Examinador de Trânsito - 
CNH AB 

R$ 5.500,00 

Curso Superior completo, reconhecido pelo MEC; ter no 
mínimo 21 (vinte e um) anos de idade; 2 (dois) anos de 
habilitação compatível com a categoria a ser examinada AB; 
não ter sofrido penalidade de suspensão do direito de dirigir 
ou cassação de CNH e não ter cometido nenhuma infração de 
trânsito de natureza gravíssima nos últimos 12 (doze) meses. 

Examinador de Trânsito - 
CNH AD 

R$ 5.500,00 

Curso Superior completo, reconhecido pelo MEC; ter no 
mínimo 21 (vinte e um) anos de idade; 2 (dois) anos de 
habilitação compatível com a categoria a ser examinada AD; 
não ter sofrido penalidade de suspensão do direito de dirigir 
ou cassação de CNH e não ter cometido nenhuma infração de 
trânsito de natureza gravíssima nos últimos 12 (doze) meses. 

Examinador de Trânsito – 
CNH AE 

R$ 5.500,00 

Curso Superior completo, reconhecido pelo MEC; ter no 
mínimo 21 (vinte e um) anos de idade; 2 (dois) anos de 
habilitação compatível com a categoria a ser examinada AE; 
não ter sofrido penalidade de suspensão do direito de dirigir 
ou cassação de CNH e não ter cometido nenhuma infração de 
trânsito de natureza gravíssima nos últimos 12 (doze) meses. 

Médico com Especialização 
em Medicina de Tráfego ou 
Perícia de Trânsito 

R$ 5.500,00 

Diploma de Graduação em Curso Superior de Medicina 
reconhecida pelo MEC, Especialização em Medicina de 
Tráfego ou Perícia de Trânsito (Resolução 425/2012 - 
CONTRAN) e registro no órgão profissional competente. 

Pedagogo R$ 5.500,00 
Diploma de Graduação em curso Superior em Pedagogia 
reconhecida pelo MEC e registro no órgão profissional 
competente. 

Perito de Acidente de 
Trânsito 

R$ 5.500,00 
Diploma de Graduação em qualquer curso superior 
reconhecido pelo MEC. 

Psicólogo com Especialização 
em Trânsito 

R$ 5.500,00 
Diploma de Graduação em curso superior em Psicologia 
reconhecida pelo MEC com Especialização em Trânsito e 
registro no órgão profissional competente. 

 

2. Incluir no Edital nº 01/2022 os itens 2.3.1 e 2.3.2, com a seguinte redação: 
 

2.3.1. A jornada de trabalho dos servidores públicos do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - 
DETRAN/AM, será de 08 (oito) horas diárias, até o limite de 40 (quarenta) horas semanais, ressalvadas as jornadas 
previstas em legislação específica. 
 
2.3.2. A situação que demandar jornada de trabalho especial será regulamentada por meio de portaria do Diretor-
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM. 

 
3. Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital Normativo. 
 
 

Manaus/AM, 08 de março de 2022. 


