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MANAUS PREVIDÊNCIA SE PREPARA PARA 
A CHEGADA DE NOVOS SERVIDORES

As provas do concurso público 
foram aplicadas no dia 5 de 

dezembro de 2021
Foto: Marcelly Gomes - Semcom

A Manaus Previdência publicou no Diário Oficial do 
Município (DOM), no dia 3 de março, a homologação do 
resultado do concurso público para os cargos de técnico 
previdenciário e analista previdenciário (edital 2). A 
partir do resultado, a autarquia iniciou os trâmites para 
nomeação dos aprovados, prevista para o primeiro 
semestre de 2022, devido a necessidade da instituição 
por novos servidores no quadro em vacância. 

As provas objetivas do concurso da Manaus 
Previdência, tanto para procurador quanto para os 
demais cargos, foram aplicadas no dia 5 de dezembro 
de 2021, pela Fundação Carlos Chagas (FCC). O certame 
foi organizado em dois editais, sendo o nº 1 para 
preencher uma vaga de procurador autárquico 
(bacharel em Direito), e o nº 2 com oferta de nove vagas 
para cargos de técnico previdenciário (nível médio) e 
analista previdenciário (nível superior em várias áreas). 
Este é o segundo concurso público da Manaus 
Previdência. O primeiro foi realizado em 2015.

O edital 2 dispõe de nove vagas do quadro permanente 
de pessoal da autarquia, além de cadastro reserva. Para 
analista previdenciário, há cargos para graduados em 
administração; arquivologia; auditoria (duas vagas); 
ciências atuariais (uma); contabilidade; economia; 
psicologia (uma); serviço social; e tecnologia da 
informação. Estão incluídas cinco vagas para técnico 
administrativo e cadastro reserva para o cargo de 
técnico em informática.

REMUNERAÇÃO

Os cargos de técnico previdenciário (nível médio) 
oferecem remuneração de R$ 4.474,91, enquanto os 
cargos de analista previdenciário (nível superior) 
oferecem remuneração de R$ 6.712,37, ambos para 
uma carga horária semanal de 40 horas.

PROCURADOR AUTÁRQUICO

Além disso, o resultado preliminar da segunda fase 
do concurso para Procurador Autárquico, cuja prova 
foi aplicada no dia 20 de fevereiro, será divulgado no 
dia 25 de abril. Os candidatos tiveram o prazo de três 
dias úteis para interposição de recursos, até que seja 
divulgado o resultado final deste certame, previsto 
para 14 de junho deste ano.

Lembrando que a vaga a ser preenchida é para 
bacharel em direito com inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). A remuneração base é de 
R$ 6.712,37 e a gratificação de procuratório de R$ 
5.730,50, o que totaliza R$ 12.442,87.
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O Comprovante Anual de 
Rendimentos (antiga Cédula C) 
para declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física  2022 está 
disponível no Portal do Segurado 
para os aposentados e 
pensionistas da Manaus 
Previdência. O documento 
também pode ser solicitado pelos 
canais digitais Call Center – (92) 
3186-8000 – ou WhatsApp – (92) 
98842-1212. O atendimento 
funciona de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 14h.

O período para declaração do 
Imposto de Renda iniciou no dia 7 
de março e segue até 31 de maio 
por meio do do programa “IRPF 
2022”, que pode ser baixado em 
computadores, bem como em 
dispositivos móveis.

A Manaus Previdência ressalta que 
esse comprovante não será 
fornecido impresso pelo 
atendimento presencial da Manaus 
Previdência.

O site que o beneficiário deve 
acessar do Portal do Segurado é:
 

A declaração de renda é obrigatória 
para quem teve em 2021 
rendimentos tributáveis anuais 
acima de R$ 28.559,70. No caso de 
rendimentos considerados “isentos, 
não tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte”, é 
obrigado a declarar quem recebeu 
valor superior a R$ 40 mil.
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Em nova fase lançada em 2022, o 
Projeto “Acolher” - um grupo de 
apoio ao luto criado pelo setor 
Psicossocial da Manaus Previdência 
- realizou encontros com o 
público-alvo de pensionistas da 
autarquia, além de servidores ativos 
e aposentados da Prefeitura de 
Manaus.

O Acolher oferece suporte 
psicológico aos viúvos, bem como 
orientações sobre formas de lidar 
com as questões da pensão, e 
também com o processo de luto. Ao 
total serão realizados quatro 
encontros. Os dois primeiros foram 
nos dias 22 e 29 de março e os dois 
últimos nos dias 5 e 12 de abril.

A dinâmica dos encontros foi 
organizada em dois momentos: o 
primeiro livre para o Psicossocial 
fazer a recepção virtual; o segundo 
quando os participantes do grupo 
de apoio, voluntariamente, 
quisessem compartilhar suas 
vivências com os demais colegas. 

PROJETO ACOLHER EM NOVA VERSÃO 

O projeto traz aos participantes a 
oportunidade de falar sobre o tema 
do dia, como as particularidades do 
luto, mitos e verdades, o papel do 
tempo e os diversos sentimentos 
que envolvem o processo.

Todos os encontros foram mediados 
pela psicóloga Stéfani Dias, criadora 
do premiado projeto na Manaus 
Previdência, que possui formação 
em Aconselhamento ao Luto pelo 
Instituto de Psicologia Luspe.

O Acolher teve início em abril de 
2021, devido ao aumento de óbitos 
em consequência da pandemia da 
Covid-19, que impactou 
significativamente os segurados do 
Município.

Em novembro de 2021, o projeto foi 
premiado pela Associação Nacional 
de Entidades de Previdência dos 
Estados e Municípios (Aneprem), 
levando o prêmio de 2º lugar geral 
entre os “Melhores Projetos” do 
ano e o 1º lugar na “Categoria 
Segurados”.

Os aposentados, pensionistas e 
servidores ativos do município 
interessados em participar podem 
entrar em contato com o setor 
Psicossocial da Manaus Previdência, 
por meio do telefone (92) 
3186-8027, como também pelo 
e-mail psico.manausprev@gmail.com.

RECONHECIMENTO

CÉDULA C DO IMPOSTO DE RENDA

http://sisprev.manaus.am.gov.br/
portal/Login/Login.aspx.

Triagem dos participantes do Projeto Acolher
Foto: Antonio Pereira - Semcom

Foto: Reprodução



O mês de março foi marcado por homenagens 
para a diretora-presidente da Manaus 
Previdência, Daniela Benayon, ela que recebeu 
diploma de honra ao mérito da Câmara 
Municipal de Manaus (CMM) e também troféu 
em sessão solene com o tema “Mulheres 
fantásticas que fazem a diferença” da Ordem dos 
Advogados do Brasil Seccional Amazonas 
(OAB-AM). As homenagens foram referentes ao 
Dia Internacional da Mulher, comemorado dia 8 
de Março. 

 

Na segunda solenidade realizada na quinta-feira 
(17/3), no auditório da OAB-AM, Daniela 
Benayon foi prestigiada como uma mulher que 
faz a diferença no Amazonas. Na sessão em que 
foram comemorados os avanços e as conquistas 

 Quantas mulheres valorosas fazem a 
diferença na Prefeitura, na Manaus 
Previdência nós vivemos essa realidade, quase 
60% dos nossos servidores são mulheres (...) Nós 
unimos os nossos esforços para fazer o melhor 
pela população e pela cidade

“

”
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DANIELA HOMENAGEADA PELA CMM E OAB

das mulheres no estado, Daniela foi 
representada por sua filha Ana Clara Benayon, 
que recebeu a homenagem da presidente da 
comissão da Mulher Advogada, Marlene 
Parisotto.

Na CMM, Daniela Benayon representou as 
servidoras da Prefeitura de Manaus, e 
agradeceu a homenagem, como também 
enalteceu as demais mulheres presentes.

disse Daniela.

Daniela Benayon na CMM
Foto: Roberval Rocha - CMM

Da esquerda para a direita: Marlene Parisotto – Presidente da 
comissão da Mulher Advogada, entregando a homenagem para Ana 

Clara Benayon, que estava representando sua mãe
Foto: Anderson Tahan
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BREVES NOTAS:

Os gestores da Manaus Previdência se reuniram 
virtualmente na sexta-feira (28/1), para analisar os 
Indicadores de Desempenho de dezembro de 2021 e 
consolidar o desempenho previdenciário e 
financeiro da instituição ao longo do ano.

A análise dos Indicadores é fundamental para 
acompanhar o desempenho dos setores envolvidos 
e verificar quais objetivos de qualidade foram 
alcançados.

A fim de cumprir a missão de assegurar os direitos de 
seus segurados e beneficiários, a carteira de 
investimentos da Manaus Previdência fechou o ano 
com R$ 1,25 bilhão.

No que se refere ao atendimento da Manaus 
Previdência, o segundo semestre de 2021 alcançou 
99% no Índice de Satisfação, de acordo com a 
pesquisa realizada pela Ouvidoria. Já o Fale Conosco 
teve um total de 1.114 solicitações ao longo de 2021. 

INDICADORES 2021

O ManausPrev Itinerante – programa de educação 
previdenciária da Manaus Previdência voltado aos 
gestores em Recursos Humanos da Prefeitura de 
Manaus – retomou suas atividades em 2022, com 
palestra on-line realizada na quarta-feira, 30/3, de 
14h às 16h, para tratar sobre benefícios e 
aposentadorias.

O encontro virtual, mediado pela diretora de 
Previdência da autarquia, Ana Silvia Domingues,  
teve como objetivo a disseminação de informações 
técnicas, jurídicas e procedimentais relativas aos 
processos de concessão de aposentadoria e outras 
dúvidas geradas pelo público.

A ocasião teve cerca de 80 participantes entre eles, 
chefes de recursos humanos, auxiliares, assistentes 
sociais e representantes de divisões distritais da 
Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

O atendimento presencial da Manaus Previdência 
ficou suspenso desde o dia 21 de janeiro e retornou 
no dia 3 de março, mediante agendamento. Nesse 
período, os serviços ofertados foram realizados 
exclusivamente por meio dos canais digitais, 

SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO 
PRESENCIAL E RETORNO

reservando a forma presencial apenas para 
situações excepcionais.

A decisão da suspensão do atendimento ao público 
foi tomada após reunião do Conselho Diretor (Codir) 
da Manaus Previdência, devido ao aumento de casos 
de Covid-19 e das síndromes gripais em Manaus. 
Além disso, o prédio da sede passou por uma 
reforma estrutural no período em questão.

A autarquia disponibiliza serviços on-line pelo site:

O agendamento para atendimento presencial é feito 
pelos seguintes contatos: 

WhatsApp (92) 98842-1212 ou Call Center (92) 
3186-8000, de 8h às 14h. 

https://manausprevidencia.manaus.am.gov.br. 

Reunião de indicadores faz um balanço das ações mês a mês
Foto: Dara Oliveira - ASCOM

ManausPrev Itinerante foi realizado de forma on-line
Foto: Cinthia Guimarães - ASCOM

Atendimento presencial precisa ser agendado
Foto: Antonio Pereira - Semcom



PARTICIPAÇÃO ONLINE
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MANAUS PREVIDÊNCIA REALIZA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prefeitura de Manaus convida os servidores ativos e 
aposentados do município a participarem, no dia 27 
de abril, às 14h, da audiência pública de prestação de 
contas da Manaus Previdência, um evento realizado 
anualmente para prestação de contas das atividades 
desempenhadas pelo órgão municipal.

O evento será no formato híbrido, no auditório Isabel 
Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, 
localizado na sede da Prefeitura de Manaus, no bairro 
Compensa, zona Oeste, com transmissão ao vivo pelo 
canal da Manaus Previdência no YouTube, a partir das 
14h, horário de Manaus.

Serão três convidados com apresentações que vão 
abordar três eixos: 

Desde 2020, devido a crise sanitária ocasionada pela 
Covid-19, a Manaus Previdência tem adotado fazer a 
audiência pública no formato on-line, sendo 
transmitida através do canal do YouTube da Manaus 
Previdência (youtube.com/ManausPrev).

Em 2021, a audiência pública foi transmitida do 
auditório da Prefeitura de Manaus pelo canal 
YouTube, no dia 23 de março.

O resultado de 2020 trouxe dados da carteira de 
investimentos superavitária, que somava mais de R$ 
1 bilhão em ativos. De 2005 a 2020, a evolução da 
carteira de investimentos da Manaus Previdência 
saltou de R$ 28,5 milhões para R$ 1,223 bilhão, ou 
seja, um crescimento 4.189,05% em 15 anos. Os 
recursos dos regimes de previdência própria são 
aplicados em ativos financeiros para a proteção do 
patrimônio dos contribuintes.

A audiência pública acontece sempre no primeiro 
quadrimestre do ano, quando os dados dos 
indicadores da instituição estão consolidados. No 
decorrer do evento, o público poderá enviar 
perguntas pelo chat do canal, todas as questões serão 
respondidas após as exposições de todos os 
participantes.

Audiência Pública foi em 23 de março de 2021
Foto: Cinthia Guimarães - ASCOM

Benefícios Previdenciários, Programas e Projetos, 
por Ana Silvia Domingues, diretora de Previdência 
da instituição.

Carteira de Investimentos da Manaus 
Previdência, por Flávio Rodrigues de Castro, 
superintendente de Investimentos e Presidente 
do Comitê de Investimentos;

Situação Atuarial da Manaus Previdência, por 
Thiago Costa Fernandes, atuário e diretor técnico 
da Brasilis Consultoria; e
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