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A 
formalização de concurso público para 

as forças de segurança do Amazonas 

pelo programa Amazonas Mais Seguro, 

anunciado pelo Governo do Estado neste mês, 

vai possibilitar a contratação de novos servi-

dores para corporações que aguardavam há 

mais de duas décadas por um certame. Serão 

abertas 2,5 mil vagas de trabalho distribuídas 

entre cinco órgãos que compõem a estrutura 

do Governo do Estado.

O concurso público destinado para o sis-

tema de segurança, com salários a partir de 

R$ 2.600 até R$ 20 mil, convocará servidores 

para a Secretaria de Segurança Pública do 

Amazonas (SSP-AM), Polícia Militar do Ama-

zonas (PMAM), Polícia Civil (PC-AM), Corpo de 

Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e 

Departamento Estadual de Trânsito do Ama-

zonas (Detran-AM).

O objetivo é realizar o concurso público ain-

da este ano, capacitando os aprovados para co-

meçarem a atuar em suas atividades em 2022. 

Serão 1.350  vagas  para a Polícia Militar; 453 

para o Corpo de Bombeiros; 362 para a Polícia 

Civil; 210 para o Detran-AM; e 150 vagas para a 

Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Renovação

O concurso público para as forças de segu-

rança terá como intuito oxigenar o trabalho 

executado pelo sistema. É o caso do Departa-

mento Estadual de Trânsito, autarquia que não 

realiza um concurso público para contratação 

de novos servidores desde 1995. O diretor-pre-

sidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, afirmou 

que o último certame foi anulado e que nun-

ca houve seleção para ingressos de servidores 

efetivos.

“Nunca houve seleção pública para ingresso 

dos servidores efetivos no Detran, que tem a 

natureza jurídica de autarquia, mas tem servi-

dores celetistas contratados. Precisamos criar 

um Plano de Cargos e Salários, precisa profis-

sionalizar a instituição, e isso se inicia com a 

realização do concurso público”, frisou Rodrigo 

de Sá.

A delegada-geral da PC-AM, Emília Ferraz, 

comemorou a criação das comissões responsá-

veis depois de 12 anos de espera por um con-

curso público para a Polícia Civil.

“Para mim era um sonho, e desde que entrei 

na Polícia Civil eu peço, principalmente porque 

o nosso efetivo estava bastante defasado. Ago-

ra vamos realmente poder realizar esse concur-

so público que é o sonho de muitos que estão 

estudando e, principalmente, dar esse retorno 

em segurança para a população”.

Equipamentos

Por ocasião da assinatura da portaria para 

a criação de concurso público, o Governo do 

Estado realizou a entrega de R$ 12,8 milhões 

em novos equipamentos para o sistema de se-

gurança. O secretário de Segurança Pública do 

Amazonas, coronel Louismar Bonates, afirmou 

que os investimentos refletirão em mais segu-

rança para a população.

“É um trabalho planejado, uma política de 

Estado, onde o governo, o governador Wilson 

Lima vai deixar um legado de planejamento, 

de estrutura, bem melhor do que recebeu de 

outros governos”.
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