
 

 

EDITAL Nº002/2021 – PRÊMIO MÁRIO TADROS 
 

CONCURSO PARA SELEÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS VIRTUAIS DE 
ATRATIVOS DA CIDADE DE MANAUS 

 
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, 
torna público a realização do presente CONCURSO, visando a seleção de roteiros 
turísticos virtuais, por atrativos, na cidade de Manaus, com observância na Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 8.623, de 28 de janeiro de 1993; Decreto nº 
946, de 01 de outubro de 1993; Lei Geral do Turismo - Lei nº 11.771 de 17 de setembro 
de 2008; Portaria MTur nº 27, de 30 de janeiro de 2014; Portaria 31, de 08 de fevereiro 
de 2018; Lei dos Direitos Autorais de 9.610, de 19 de fevereiro de 1998; e em 
conformidade com as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
1. DO OBJETO 

 
1.1. Seleção de 200 roteiros turísticos virtuais que contemplem o acervo de atrativos 
turísticos da cidade de Manaus e os arredores (Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, 
Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva); 
1.2. Para cada roteiro, serão selecionados 3 (três) atrativos, sendo obrigatoriamente, 02 
atrativos de Manaus. 
1.3. Os roteiros poderão ser apresentados por pessoas físicas, guias de turismo regional 
de Manaus, conforme estipulado neste edital. 
1.4. Os guias de turismo que tiverem seus roteiros virtuais contemplados receberão uma 
premiação no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em cota única. 

 
2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
2.1. A presente seleção será regida por este Edital e nenhum dos participantes poderá 
alegar, sob nenhuma hipótese, o desconhecimento das normas aqui referidas; 
2.2. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais retificações, atualizações e/ou 
acréscimos, circunstâncias em que serão publicadas chamadas retificadas ou avisos, 
no endereço eletrônico http://dom.manaus.am.gov.br/, em publicação do DOM, bem 
como em jornal diário de grande circulação no Município de Manaus, conforme o vulto 
da licitação utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. 

 
3. DAS DEFINIÇÕES 

 
3.1. Para fins desta seleção, entende-se: 
a) Turismo: Conjunto de atividades realizadas por pessoas durante suas viagens e 
estadia em lugares distintos do seu habitat natural, por um período de tempo 
consecutivo, inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios etc. (Programa de 
Regionalização do Turismo: módulo operacional; MTur, 2007). Para fins de 
planejamento, gestão e mercado, pode ser dividido em segmentos, levando em conta 
elementos de identidade, oferta, características e variáveis da demanda, como por 
exemplo: Turismo de Aventura, Turismo Cultural, Ecoturismo, Turismo Étnico, 
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Turismo Místico e Esotérico, Turismo Náutico, Turismo Religioso, Turismo Rural, 
Turismo de Pesca Esportiva, Turismo de Sol e Praia etc. 

 
b) Turismo Virtual: Novo conceito que une Turismo e a Tecnologia da Informação. 
Trabalha com a aplicabilidade do ciberespaço e da Internet para fomentar o Turismo 
através de novas relações sociais e comerciais. Busca de divulgação dos atrativos, 
roteiros e destinos no ciberespaço. 

 
c) Guia de Turismo: Profissional que exerce as atividades de acompanhamento, 
orientação e transmissão de informações a pessoas ou grupos, em visitas, excursões 
urbanas, municipais, estaduais, interestaduais, internacionais ou especializadas. É 
condição obrigatória para o exercício da atividade de Guia de Turismo a inscrição no 
Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos – Cadastur. (Portaria MTur nº 27/2014) 

 
d) Guia de Turismo Regional do Estado do Amazonas: As atividades do Guia 
Regional compreendem a recepção, o traslado, o acompanhamento, a prestação de 
informações e assistência a turistas, em itinerários ou roteiros locais ou intermunicipais 
de uma determinada unidade da federação, para visita nos seus atrativos turísticos. 
(Portaria MTur nº 27/2014). 

 
e) Atrativos Turísticos: Locais, objetos, equipamentos, pessoas, fenômenos, eventos 
ou manifestações capazes de motivar o deslocamento de pessoas para conhecê-los. 
Os atrativos turísticos podem ser naturais; culturais; atividades econômicas; eventos 
programados e realizações técnicas, científicas e artísticas. (Programa de 
Regionalização do Turismo: ação municipal para a regionalização do Turismo; MTur, 
2007). 

 
f) Roteiro Turístico: Itinerário caracterizado por um ou mais elementos que lhe 
conferem identidade, definido e estruturado para fins de planejamento, gestão, 
promoção e comercialização turística. (Programa de Regionalização do Turismo: 
módulo operacional; MTur, 2007). 

 
g) Roteiro Turístico Virtual: Experiência virtual e inovadora do Turismo para 
possibilitar uma interação online entre os espectadores/turistas e o Guia de Turismo que 
apresenta o roteiro turístico. Objetiva uma troca cultural e social, levando o espectador 
a conhecer lugares sem que precise se deslocar fisicamente e possibilita, ao máximo, a 
sensação de estar naquele local. O turista virtual é guiado pelo profissional, através de 
um vídeo, e pode ter uma experiência de viagem virtual. 

 
k) Tour Virtual: Utiliza outros elementos como efeitos sonoros, música, narração e 
texto. Ferramenta para a divulgação de atrativos, roteiros e destinos turísticos na Rede 
Mundial de Computadores (Internet). Estabelece certa interatividade com o potencial 
turista. Possibilita aos potenciais clientes conhecerem os atrativos e serviços no 
momento de pesquisa e planejamento de uma viagem. Uma experiência imersiva que 
visa atrair o turista em potencial para, no futuro, visitar fisicamente os lugares que 
conheceu online. 
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l) Link: no âmbito da informática, a palavra link pode significar hiperligação, ou seja, 
uma palavra, texto ou imagem que, quando é clicada pelo usuário, o encaminha para 
outra página na internet, que pode conter outros vídeos, textos ou imagens. 

 
4. DO ESCOPO DESTE EDITAL 

 
4.1. Os Guias de Turismo deverão produzir roteiros turísticos gravados no formato de 
tour virtual, percorrendo os principais atrativos da cidade de Manaus e arredores, de 
acordo com justificativa do Anexo I deste edital. 

 
4.2. A presente seleção contará com a contemplação de 200 roteiros, que se 
enquadrem no acervo de atrativos turísticos da cidade de Manaus e arredores. 

 
4.3 - A relação dos atrativos de Manaus e entorno encontra-se no Anexo II deste edital. 

 
5. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 
5.1. Somente poderão habilitar-se para os fins deste concurso PESSOA FÍSICA que: 
5.1.1. Exerça a profissão de Guia de Turismo em Manaus Estado do Amazonas; 
5.1.2. Tenha certificado/ credencial CADASTUR válida por no mínimo 6 meses como 
Guia de Turismo Regional, com habilitação para o Estado do Amazonas, no ato da 
inscrição neste Concurso; 
5.1.3. Comprove experiência mínima de 1 (um) ano exercendo a profissão de guia de 
turismo e tenham conhecimento sobre elaboração de roteiros turísticos, guiamento e 
monitoria em atrativos turísticos. 

 
5.2. Cada Guia de Turismo poderá se inscrever até 2 (dois) roteiros turísticos virtuais 
para atrativos distintos, mas apenas 1 (um) roteiro virtual por Pessoa Física poderá 
ser contemplado, considerando-se o roteiro melhor avaliado pela Comissão 
Julgadora, em ordem de classificação. 

 
5.3. É vedada a participação de servidores públicos de quaisquer esferas, bem como 
prestadores de serviço da ManausCult, durante toda a execução dos roteiros inscritos 
neste Concurso. 

 
5.4. Não haverá qualquer relação de subordinação direta ou indireta dos Guias de 
Turismo envolvidos na operação dos serviços descritos neste Edital com esta 
ManausCult, o que exime esta administração de qualquer responsabilidade civil e 
trabalhista. 
. 

 
 

6. DA INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
 
6.1. O prazo de inscrição terá início em 28de maio de 2021, a partir das 14h00, até 11 
de junho de 2021; 
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6.2. As inscrições serão feitas exclusivamente através do site desta ManausCult, no 
endereço: https://manauscult.manaus.am.gov.br/. 
6.2.1. Não será aceita nenhuma inscrição protocolada na MANAUSCULT ou recebida 
via postal. 
6.2.2. A inscrição deverá ser feita pelo site da ManausCult clicando na aba “Editais” 
acesse: https://manauscult.manaus.am.gov.br/> Editais > Inscrição ou acessando 
https://manauscult.manaus.am.gov.br/editais-premio-mario-tadros/ 

 

6.3. O Guia de Turismo deverá preencher a ficha de inscrição acessando o link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_cKgQmKPS4W_cAgOeYLoVc7p2y6pJ 
Pc_9flJYmm1vdWsHfw/viewform?usp=sf_link 
e anexar os seguintes documentos. 

 
a) Certificado ou cópia da credencial autenticada válida do CADASTUR Guia de 

Turismo Regional Estado do Amazonas. 
b) Cópia simples do documento de identidade (oficial) do proponente que contenha 

R.G. e foto [ou outro documento de identidade com força legal (carteira de 
trabalho, de motorista, de entidade oficial de classe, etc.)]; 

c) Cópia simples, autenticada, do CPF (válido) do proponente ou documento de 
identidade que contenha o número do CPF; 

d) Cópia simples, autenticada, de comprovantes de endereço (atual), tais como: 
lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; de 
concessionárias de água, luz, telefone, celular, contas de cartão de crédito, 
correspondência bancária, contrato de aluguel,etc.; 

e) Indicação de “conta corrente” aberta, válida, em nome do Guia de Turismo 
selecionado; 

f) Inexistência de Registros em nome do proponente no “Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais e Municipais”. 

g) Declaração de Serviços Prestados comprovando experiência mínima de 1 (um) 
ano no exercício da profissão de Guia de Turismo, (MODELO Anexo III) 

g.1) Caso o Guia de Turismo exerça a profissão como autônomo, seja sócio 
proprietário de uma agência de viagens e/ou outras razões não especificadas 
anteriormente, e não tenha como prover a Declaração de Serviços Prestados, descrita 
no item g deste edital, poderá apresentar portfólio de trabalhos realizados como Guia 
de Turismo na cidade de Manaus. O portfólio deverá conter um resumo das viagens 
realizadas e fotos do Guia de Turismo exercendo a profissão, guiando grupos em 
cidades e pontos turísticos da cidade, dentre outras informações consideradas 
relevantes. O participante poderá elencar as viagens mais recentes ou as mais 
relevantes da sua carreira com enfoque em Manaus, que atestem experiência mínima 
de um ano exercendo a profissão. 

g.2.) É vedada a participação de Guias de Turismo com registros regionais de 
outros estados brasileiros. 

g.3.) É vedada a participação de Guias de Turismo que tenham somente 
cadastro de Guia Excursão Nacional/ América do Sul, de outros estados e de outras 
cidades amazonenses. 
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g.4) É vedada a participação de Guias de Turismo que tenham somente cadastro 
de Guia de Turismo Internacional, de outros estados e de outras cidades amazonenses. 
g.5.) É vedada a participação de Guias de Turismo que tenham somente cadastro de 

Guia Atrativo Especializado ou Guia de Turismo Atrativo Natural e 
congêneres. 

g.6.) É Vedada a participação de Guias de Turismo com registros de outras 
cidades amazonenses. 

 
d) Atestar no Formulário de Inscrição a Veracidade das Informações prestadas 

(Anexo IV). 
 
6.4. O roteiro virtual no formato de vídeo deve respeitar as especificações abaixo: 
a) Formato .mp4; 
b) Resolução de 1280 por 720 pixels (correspondente ao padrão 720p); 
c) Apresentar pelo menos 3 (três) atrativos turísticos, sendo obrigatoriamente 02 de 
Manaus, e trazer informações como: 

i) A localização do atrativo, distância do Centro Histórico de Manaus e os 
principais modais de transporte que abastecem o local; 

ii) Conteúdo sobre os atrativos e sua vocação turística (segmento), pensando na 
questão “Por que eu devo visitar esse local”? 
d) Vídeo que contemple entre 10 e 15 minutos de tour virtual; 
e) Para que seja efetuado o UPLOAD, o Guia de Turismo deverá dispor de adequada 
conexão com a internet, sendo de sua total responsabilidade a efetiva inserção dos 
vídeos. 

 
6.5. O participante deverá inserir o roteiro turístico virtual, em formato vídeo, por 
meio da plataforma de vídeos Youtube, COM VISIBILIDADE NÃO LISTADA, conforme 
orientações abaixo e também no site da Manausult na aba “Editais”: 
6.5.1. Deverá gerar um link de vídeo não listado exclusivamente na plataforma Youtube, 
para inserir na ficha de inscrição, seguindo os procedimentos abaixo: 

a) Acesse o site www.youtube.com.br; 
b) Faça seu login: o login pode ser feito através de login e senha de conta já 

existente ou pode ser criada uma nova; 
c) Envie seu vídeo: na home (página inicial) no canto superior direito clique em 

“criar”, na sequência clique em “enviar vídeo”; 
d) Selecione o vídeo: clique em selecionar arquivos ou arraste o arquivo para a 

página selecionada. Selecione seu roteiro virtual em formato de vídeo e clique em 
“abrir”; 

e) Dados do vídeo: insira o nome do vídeo informando NOME DO ROTEIRO + 
NOME DO GUIA DE TURISMO. Na descrição do vídeo inserir mesma informação. 

f) Visibilidade: o vídeo deve estar obrigatoriamente como NÃO LISTADO, ou 
seja, vídeo estará disponível apenas para os que tiverem o link de acesso. 

g) Gerar link: copie o link de acesso do vídeo e copie para a página da ficha de 
inscrição. 
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6.6. Durante o processo de seleção, os vídeos deverão ser direcionados exclusivamente 
a esse fim e não poderão estar como o status de público, ou seja, os vídeos não poderão 
estar visíveis para todos que acessarem a plataforma. 

 
6.7. Os vídeos dos roteiros virtuais devemser inseridos com a visibilidade de vídeo não 
listado, formato que permite sua visualização apenas por aqueles que tenham o link, 
que também não deverá ser divulgado antes do término da seleção. Os vídeos enviados 
que NÃO se enquadrarem nessa classificação da plataforma do Youtube serão 
desclassificados. 

 
6.8. Os vídeos não poderão ser alterados, editados, formatados ou substituídos após 
encerramento do período de inscrição no concurso, sob pena de desclassificação do 
candidato. 

 
6.9. Não serão aceitas inscrições com a utilização de outras plataformas digitais de 
hospedagem e armazenamento de vídeos. 

 
6.10. As fichas de inscrições sem links ou com links sem funcionamento ou com acesso 
negado serão desclassificadas. 

 
6.11. Será disponibilizado um tutorial detalhado e ilustrativo de como fazer a inserção do 
vídeo no Youtube, no site de inscrição: 
https://manauscult.manaus.am.gov.br/editais-premio-mario-tadros/ 

 

6.12. Os roteiros virtuais produzidos não poderão conter imagens e/ou informações com 
conotação sexista, situações vexatórias, racistas, políticas ou abusivas contra o povo e 
cultura brasileiros e estrangeiros. Também está estritamente proibida a utilização de 
termos ou expressões que depreciam pessoas, grupos, raças, etnias, religiões etc. 

 
6.13. É vedada a utilização de qualquer termo ou fazer menção à discriminação de 
qualquer natureza. 

 
6.14. É de responsabilidade do Guia de Turismo obter autorização para gravar nos 
locais visitados, sejam eles públicos ou privados, e arcar com quaisquer encargos 
decorrentes da execução do projeto. 

6.14.1 No caso de ser um local privado, o vídeo não poderá conter propaganda ou 
merchandising do empreendimento, sob pena de desclassificação. 

 
6.15. Para gravação do vídeo, o Guia de Turismo deve considerar: 

a) Aparecer no vídeo apresentando conteúdo de forma narrada, de modo que 
desperte o interesse do turista virtual, que tenha vontade de se tornar um turista 
“presencial” no futuro. 

b) O Guia de Turismo pode apresentar histórias, curiosidades e descrições sobre 
os atrativos escolhidos. 

c) Não serão aceitos vídeos somente com imagens, sem áudio. 
d) Devem possuir boas condições de iluminação e som. 
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e) Os vídeos devem ter um enquadramento que permita visualizar o que está sendo 
apresentado, que mescle aparições do Guia de Turismo com apresentação das 
paisagens, cenários e dos atrativos que estão sendo apresentados. 

f) Devem ser gravados roteiros virtuais que sejam viáveis operacionalmente. Não 
serão aceitos vídeos em atrativos inseridos em propriedades que não são abertas à 
visitação. 

g) Considerar atrativos turísticos que tenham estrutura para receber visitantes. 
 
6.17. Não será aceita qualquer complementação, modificação, substituição ou 
supressão de documentos indicados no item 6deste edital, após a inscrição. 

 
6.18. Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis ou com prazo de validade 
vencido. 

 
7. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 
7.1. O critério de seleção dos roteiros turísticos será realizado por uma comissão 
composta por servidores da Fundação Municipal de Turismo- MANAUSCULT, conforme 
estipulado no artigo 51, da Lei 8.666/93; 

 
7.2. Serão selecionados 200 roteiros da cidade de Manaus e arredores, sendo 
obrigatório no mínimo 02 dos atrativos relacionados no Anexo II, que se enquadram 
em pelo menos 1 (um) dos seguintes critérios: 

a) Ser um Atrativo Cultural; 
b) Ser um Atrativo Natural; 
c) Ser um Atrativo Gastronômico; 
d) Ser um Atrativo de Negócios; 
e) Ser um Atrativo de Pesca Esportiva; 

 
7.3. Somente serão analisados os roteiros dos proponentes HABILITADOS, conforme 
os requisitos estabelecidos nos itens 5 e 6 deste edital. 

 
7.4. Para análise, os roteiros deverão atender aos requisitos do item 6 deste 
instrumento. 

 
7.5. Será selecionado 1(um) ganhador e 1(um) suplente para cada um dos 200 atrativos 
contemplados pelo edital com roteiros turísticos virtuais, sendo premiado apenas o 
primeiro. 

 
8. DA CESSÃO DE DIREITOS E DOS ROTEIROS VIRTUAIS SELECIONADOS 
8.1. No prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da data da Publicação do 
Resultado Final do Concurso, os selecionados devem enviar para o e-mail: 
manausroteirosvirtuais@gmail.com, a declaração que será disponibilizada, em formato 
WORD, deverá ser preenchida e assinada, em formato PDF, cedendo o direito de uso 
de sua imagem para utilização, por parte da Fundação Municipal de Turismo – 
ManausCult, em seus canais de promoção, por um período de 5 (cinco) anos (MODELO 
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Anexo V), bem como o arquivo com o vídeo do Roteiro Contemplado para uso da 
ManausCult. 
8.2. Caso haja a participação de outros atores ou terceiros, caberá ao Guia de Turismo 
selecionado a obtenção da autorização do uso de imagem, (MODELO Anexo V), de 
todos os participantes, que deverá ser entregue juntamente com declaração do item 8.1. 
8.3. O roteiro virtual poderá ser utilizado pela ManausCult no todo ou em parte, podendo 
fazer edições para utilizar fragmentos de forma isolada ou em conjunto com outros 
materiais. 
8.4. O roteiro virtual poderá ser divulgado em todo o território nacional e internacional, 
a critério da ManausCult. 
8.5. Cabe também aManausCult o direito de decidir quando e quais meios irá utilizar o 
material. 
8.6. Os vídeos de promoção gerados pelos vídeos selecionados neste concurso serão 
submetidos para aprovação da Secretaria de Comunicação quando fizerem parte das 
campanhas de promoção do destino Manaus. 
8.7. Caso haja descumprimento dos itens 8.1 e/ou 8.2, será convocado o projeto 
suplente, conforme classificação. 

 
9. DA PREMIAÇÃO 
9.1. Após atestado, por parte da ManausCult, e tendo sido cumpridas fielmente todas 
as etapas dispostas neste edital, o Guia de Turismo selecionado receberá uma 
premiação de R$ 600,00 (seiscentos reais), como cota única. 
9.2. A premiação será recebida conforme estabelecido nos itens 15. Do Recebimento 
dos Prêmios e 16. Do Pagamento deste Edital. 
9.3. Os Guias de Turismo vencedores participarão da solenidade de premiação online 
organizado pela ManausCult, em data e horário a serem divulgados por e-mail com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis. 
9.4. A não participação no evento do item 9.3. nãoaltera o resultado do concurso. 

 
10. DA COMISSÃO JULGADORA 
10.1. A documentação apresentada para cumprimento do disposto neste Edital será 
julgada por uma Comissão Especial, formada por 04 (quatro) membros designados pelo 
Presidente da ManausCult: 
10.1.1. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou 
cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por Comissão Especial de 
4 (quatro) membros, sendo pelo menos 3 (três) servidores qualificados da Diretoria de 
Turismo, 1 (um) servidor da área de TI 
10.2. Os roteiros virtuais dos Guias de Turismo habilitados serão julgados por uma 
Comissão Especial, formada por 05 (cinco) membros, sendo pelo menos 3 (três) 
servidores qualificados da Diretoria de Turismo, 1 (um) servidor da área de TI e 1 (um) 
servidor da Diretoria de Cultura com amplo conhecimento Artístico. 
10.4.. Não poderão integrar as Comissões Julgadoras pessoas direta ou indiretamente 
ligadas aos roteiros inscritos neste Concurso, bem como seus cônjuges ou parentes até 
o segundo grau. 
10.5. As Comissões terão autonomia na análise técnica e decisão de seleção quanto ao 
roteiro apresentado, inclusive para desclassificar roteiros que não atendam aos 
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requisitos exigidos nas fases de habilitação e de seleção, conforme itens 6e 7deste 
edital. 
10.6. A depender do volume de roteiros inscritos e habilitados, poderá ser constituída 
mais de uma comissão julgadora para a devida análise dos roteiros. 

 
11. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DO ROTEIRO 
11.1. O julgamento dos Roteiros Virtuais será efetuado considerando, além do disposto 
neste instrumento, os seguintes critérios: 

a) Originalidade e criatividade do projeto; 
b) Interesse público (traga benefícios à educação, consciência ambiental, 

valorização histórico cultural, inclusão, sustentabilidade); 
c) Qualidade do conteúdo; 
d) Gestão do tempo; 
e) Desperte o interesse turístico. 

 
12. DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO 
12.1. Os procedimentos de julgamento do Concurso serão os seguintes: 

a) A Lista de Roteiros Inscritos será divulgada em Ata publicada no Diário Oficial 
de Manaus - DOM, em até 07 (sete) dias úteis, contados do término das inscrições; 

b) Os roteiros virtuais serão encaminhados à Comissão Julgadora, que, no prazo 
máximo de até 15 (quinze) dias úteis da divulgação dos habilitados, realizará a seleção 
dos roteiros virtuais considerando o disposto no item 1; 

c) Os membros da Comissão avaliarão, individualmente, todos os roteiros 
habilitados, sendo que cada membro atribuirá, em cada uma das etapas (classificatória 
e final), notas de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, referentes a cada critério apresentado no 
Item acima; 

d) As notas poderão ser fracionadas em 0,5 (meio) ponto; 
e) A nota final de cada projeto, em cada uma das etapas (classificatória e final), 

será definida por Média Aritmética Simples das notas atribuídas aos mesmos; 
f) Os projetos serão classificados, em cada uma das etapas, seguindo a ordem 

decrescente das notas finais; 
g) Na hipótese de empate em qualquer das etapas, mesmo na composição de 

lista de reserva, o desempate será realizado considerando-se a maior nota na seguinte 
ordem de critérios: CRITÉRIO 5, CRITÉRIO 4 e CRITÉRIO 1; 

h) A documentação dos Guias de Turismo com os roteiros selecionados e 
suplentes será analisada pela Comissão de Análise de Documentação formada por 05 
(cinco) membros, com emissão de parecer, em até 15 dias corridos, após a divulgação 
da lista de classificação; 

i) A análise da Documentação dos Guias de Turismo habilitados e inabilitados 
será realizada pela Comissão de Análise de Documentação, e publicada no DOM em 
até 15 (quinze) dias úteis após o encerramento das inscrições. 

 
12.2. Realizados todos os trâmites e prazos previstos nos itens anteriores, caberá a 
ManausCult a homologação do resultado definitivo do Concurso, que será publicado no 
DOM, e divulgado no site institucional da ManausCult, no endereço 
https://www.manauscult.manaus.am.gov.br/
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13. DOS RESULTADOS 
13.1. A relação dos roteiros selecionados, bem como dos suplentes, será publicada no 
DOM, e no site oficial da ManausCult:  https://www.manauscult.manaus.am.gov.br/ 

 

14. DOS RECURSOS 
14.1. Os participantes poderão apresentar recurso do resultado enviando o formulário 
com exposição de motivos (Modelo Anexo VI), para o e- 
mail:manausroteirosvirtuais@gmail.com, Assunto: RECURSO-ROTEIROS VIRTUAIS, 
em até 03(três) dias úteis, a contar do primeiro dia subsequente à publicação do 
resultado no DOM, e no site institucional da ManausCult. 
14.2. Não será aceito nenhum recurso protocolado na ManausCult ou recebido por via 
postal. 
14.3. Os resultados da apreciação dos recursos serão publicados no site institucional 
da ManausCult e no DOM, em até 03 (três) dias úteis após finalizado o recebimento dos 
mesmos. 
14.4. Compete ao Presidente da ManausCult, ou pessoa por ele designada, deliberar 
definitivamente sobre os recursos. 

 
15. DO RECEBIMENTO DOS PRÊMIOS 
15.1. A ManausCult convocará, através do e-mail cadastrado, e publicação no site 
https://manauscult.manaus.am.gov.br/, os Guias de Turismo que tiveram seus roteiros 
selecionados para o devido pagamento. 

 
16. DO PAGAMENTO 
16.1. Os valores do prêmio serão depositados pela ManausCult na “conta corrente”, no 
Banco informado, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), como cota única, após a 
comprovação da conclusão do objeto. 
16.1.1. A ManausCult terá o prazo de até 30 dias para efetuar os pagamentos após a 
homologação do resultado. 
16.2. A efetivação do pagamento dos valores acima estará condicionada à consulta no 
“Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais e 
Municipais, disponível nos sites específicos”. 
16.2.1. Estando em situação IRREGULAR para a efetivação do pagamento dos valores 
acima, o Guia de Turismo terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos a partir da 
comunicação da ManausCult para providenciar sua regularização, sob pena de 
cancelamento do recebimento do Prêmio. 

 
 
 
17. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
17.1. O Guia de Turismo estará sujeito às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 
Federal nº 8.666/93, artigo 5º da Lei Municipal nº 2442, de 28 de maio de 2019, (Anexo 
VII). 
17.2. O Guia de Turismo que for considerado inadimplente em quaisquer etapas deste 
Edital, após recebimento do Certificado, entendendo-se por inadimplente, aquele que 
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inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeito à suspensão do 
pagamento do prêmio ou devolução dos valores recebidos, com as devidas correções 
monetárias e acréscimos legais à ManausCult, e ainda poderá ser protestado, nos termos 
da Lei. 

 
18. DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA MANAUSCULT 
18.1. A premiação poderá ser cancelada, na forma da lei, com as consequências e motivos 
previstos no que dispõe os artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1. A inscrição do Guia de Turismo implica na prévia e integral concordância com as 
normas deste Edital e seus anexos. 
19.2. O roteiro virtual deve ser realizado atendendo às características previstas neste Edital. 
19.3. Em caso de comprovação de inveracidade nas informações prestadas, a ManausCult 
poderá em qualquer momento excluir o Guia de Turismo do processo seletivo, assim como 
anular o prêmio eventualmente recebido, cabendo ao Guia de Turismo faltoso a devolução 
dos valores recebidos, com os acréscimos legais (juros, correção monetária e multa). 
19.4. Os pagamentos aos selecionados neste Edital estão condicionados à disponibilidade 
Orçamentária e Financeira. 
19.5. Eventuais esclarecimentos referentes a este Concurso serão prestados nos dias úteis, 
das 10 às 16h, pelo email: (manausroteirosvirtuais@gmail.com). (Favor indicar no assunto 
do email: (ROTEIROS VIRTUAIS), ou nos canais digitais da ManausCult. 

Integram o presente Edital: 
ANEXO I - JUSTIFICATIVA TÉCNICA 
ANEXO II - RELAÇÃO DOS ATRATIVOS DE MANAUS 
ANEXO III - MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA / PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 
ANEXO IV- ATESTADO DE VERACIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
ANEXO V - MODELO DE TERMO DE CESSÃO DE DIREITO 
ANEXO VI - MODELO DE RECURSO 
ANEXO VII - CRONOGRAMA DO CONCURSO 

 
Manaus, de Maio de 2021. 

 
Alonso Oliveira 
Presidente da MANAUSCULT 
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ANEXO I 
CONCURSO PARA SELEÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS VIRTUAIS POR 
ATRATIVOSNA CIDADE DE MANAUS E ARREDORES. 

 
JUSTIFICATIVA TÉCNICA 
Entendendo a importância da categoria dos Guias de Turismo para o desenvolvimento 
da atividade turística, e que esta foi imensamente prejudicada com a emergência 
sanitária causada pelo Covid-19, e sendo a atividade turística o único meio de renda 
desses profissionais, esta ManausCult entendeu ser necessária a criação de uma 
política pública de urgência para fomento do setor, com a participação ativa dos Guias 
de Turismo no período de pandemia. 

 
Assim, tomou forma o “CONCURSO PARA SELEÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS 
VIRTUAIS POR ATRATIVO NA CIDADE DE MANAUS E ARREDORES”. O público- 
alvo do concurso são GUIAS DE TURISMO, PESSOAS FÍSICAS, DEVIDAMENTE 
CREDENCIADOS NO CADASTUR NA CATEGORIA GUIA REGIONAL, que poderão 
inscrever até 02 (dois) roteiros virtuais, podendo ser contemplado com apenas 1 (um) 
roteiro. 

 
Serão selecionados 02 (dois) roteiros para atrativos diferentes, sendo 1 (um) 
contemplado e 01 (um) suplente. 
O valor da premiação para cada um dos contemplados será de R$ 600,00 (seiscentos 
reais), em cota única, conforme regras e condições estabelecidas em Edital. 

 
1. SOBRE OS GUIAS DE TURISMO 

 
O Guia de Turismo que, conforme Portaria nº 27, de 30 de janeiro de 2014, Art. 2º,é o 
profissional que exerce “as atividades de acompanhamento, orientação e transmissão 
de informações a pessoas ou grupos, em visitas, excursões urbanas, municipais, 
estaduais, interestaduais, internacionais ou especializadas.” Segundo a mesma 
portaria, parágrafo único, “é condição para o exercício da atividade de guia de turismo 
o cadastro no Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos – CADASTUR, pois é 
uma das atividades mais importantes do Turismo”. 

O receptivo de um turista com um atendimento profissional promove uma experiência 
de alto nível. E esse profissional é, antes de tudo, um amante de sua cidade, sua região 
e de seu estado; é um embaixador, um anfitrião de todos que chegam a sua cidade. 
Podemos dizer que o Guia de Turismo é o agente responsável por encantar os turistas, 
promovendo o que há de melhor na sua localidade! 

Segundo o CADASTUR, o total deGuias de Turismo na Cidade de Manaus é de 220 
profissionais cadastrados. 
Dada a representatividade de Guias de Turismo praticando a atividade como Pessoa 
Física,o presente instrumento será voltado à seleção de projetos inscritos por Guias de 
Turismo com essa característica (PF). 
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O desenvolvimento e a qualificação de um destino turístico perpassam pela qualidade 
do trabalho do Guia de Turismo. Este é o elo mais importante da cadeia produtiva do 
Turismo. 
O profissional tem a responsabilidade de encantar o turista, transformando as 
informações contidas nos livros, revistas e panfletos em sabores, aromas, imagens etc., 
proporcionando um lazer educativo, contemplativo, integrando a bagagem pessoal do 
turista com o enriquecimento cultural. 

 
Há duas dimensões inerentes à atividade profissional dos Guias de Turismo: 
● Liderança, responsabilidade técnica e integração social 
● Mediação, interação e comunicação 

 
Ambos têm relação com a criatividade e com a inovação. Dessa forma, os Guias de 
Turismo buscam compreender o quanto conseguem interferir na oferta turística. Esses 
profissionais atuam para fazer com que o turista entenda o roteiro, tenha uma 
experiência prazerosa e absorva as novas informações. 
Durante os roteiros, os Guias colocam a cultura em movimento, trazendo narrativas 
atrativas e criando novos olhares sobre os atrativos e destinos. Assim, cria novas 
relações e formas de consumo. 

 
2. SOBRE A PROMOÇÃO DO TURISMO PELA CIDADE DE MANAUS 

 
A Lei de Criação da ManausCult, que constitui campo funcional da Fundação, coloca a 
promoção do turismo como atividade econômica estratégica para a geração de emprego 
e renda e o desenvolvimento regional. Cabe a esta pasta também: planejar, coordenar, 
implantar, acompanhar e avaliar as políticas de promoção do turismo; formular diretrizes 
para o desenvolvimento de ações, planos e programas, inclusive mediante a execução 
de obras relativas ao turismo na cidade; difundir as atrações turísticas, dentro e fora do 
país; organizar permanentemente um inventário sobre o potencial turístico da cidade; 
incentivar a criação de escolas e cursos destinados à capacitação de profissionais para 
o exercício de atividades relacionadas ao turismo, elaborar o calendário turístico da 
cidade. Portanto, cabe a ManausCult promover os atrativos da cidade de Manaus, 
através de canais que sejam relevantes ao público consumidor com o objetivo de gerar 
fluxos turísticos para o município. 

 
O projeto condiz com os princípios de interesse público, economicidade e eficiência da 
Prefeitura de Manaus. A ação é inovadora na medida em que os roteiros turísticos 
virtuais têm sido uma tendência recente, conquistando bastante relevância na realidade 
atual e garantindo a manutenção da atividade turística e de eventos em um período de 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que abala o país desde março de 2020. 

 
Na cidade de Manaus, os indicadores apontam milhares de óbitos causados peloCovid- 
19, até o momento. Em termos mundiais já são milhões de casos,commilhões de 
mortes. No Brasil,são mais de16milhõesde casos registrados com quase 500 mil mortes. 
O Amazonas já registra quase 400 mil casos com cerca de 13 mil mortos pelo 
coronavírus. 
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Em questões econômicas, o turismo brasileiro perdeu quase 50 mil empresas, 
significando milhões de empregos perdidos devido a pandemia. Desse montante, 
Manaus contribuiu com cerca de 100 mil desempregados. O turismo foi uma das 
atividades econômicas mais afetadas, principalmente pelas políticas de isolamento 
social e fechamento de fronteiras e por envolver um conjunto de setores, como bares e 
restaurantes, feiras e eventos, hotelaria, setor de transportes, entretenimento, entre 
outros, resultando não somente em demissões de funcionários, mas também em 
falências ou suspensão temporária das atividades. 

 
Os Guias de Turismo, inseridos no setor de viagens e turismo, foram diretamente 
abalados, com montante de viagens adiadas ou canceladas, sem perspectiva de 
retorno. Ao todo são mais de 23 mil Guias de Turismo no país, segundo dados do 
CADASTUR-MTur, de 2019. Em Manaus, são mais de 200 Guias de Turismo 
registrados,considerando os com certificado de Guia de Turismo Regional Manaus, os 
quais serão habilitados para o edital deste concurso. Dessa forma, a ação irá beneficiar 
quase 100% do montante da categoria. 

 
A adoção de ferramentas digitais para garantir a fidelização dos viajantes pelo destino 
e servir como estratégia de promoção e também de entretenimento tem sido bastante 
positiva ao turismo. Na promoção, é preciso considerar meios que impactem a 
população com conteúdo para gerar interesse a visitação. Também é preciso considerar 
que cerca de 170 milhões de brasileiros têm acesso a internet (Google 2020) e gastam, 
em média, mais de 9 horas com seu uso, enquanto a média mundial é de pouco mais 
de 6 horas (Hootsuite, 2019). 

 
Dentre os usuários de internet, 90% assistem vídeos online e, segundo o Google, o 
canal de streaming do YouTube, o Brasil já possui 15% da audiência em consumo de 
conteúdos de vídeos, ficando atrás apenas da Rede Globo de televisão. No mercado 
turístico, também na plataforma YouTube, o consumo de vídeos de turismo cresceu 
mais de 400% desde 2017, mostrando que o turista tem buscado cada vez mais esse 
formato de conteúdo para se inspirar, pesquisar ou planejar sua viagem. 

 
Para estar em consonância com essa demanda, a produção de conteúdo, em formato 
de vídeos, torna-se um diferencial para a ManausCult, enquanto promotora do destino 
Manaus. Como forma de estimular essa produção de conteúdo e incentivar o público 
potencial a consumir conteúdos sobre o turismo de Manaus, a ManausCult está 
estruturando uma série de conteúdos para serem utilizados em seus canais digitais. 

 
3. SOBRE O MUNDO VIRTUAL 

 
O cenário atual fez com que muitas ações, antes realizadas presencialmente, 
passassem para o mundo virtual, adaptando-se a este cenário. Alinhado às diretrizes e 
fundamentos expostos, a ManausCult formatou o presente CONCURSO, cujo intuito é 
a realização de uma visita guiada, com roteiros pré-definidos, em atrativos turísticos 
como museus, parques, igrejas, entre outros, que estão em sua maioria fechados em 
função do período de pandemia, mas que podem ser visitados por meio de visitas 
virtuais. 
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A visitação online também agrega valor aos equipamentos que estão fechados, mas 
podem ser “visitados” de forma segura com as pessoas consumindo conteúdos em suas 
casas. 

 
É uma oportunidade de gerar interesse e convidar o público para visitar o local em um 
momento pós-pandemia, já que a visita guiada seria apenas uma amostra do que o local 
tem a oferecer. É importante nas visitações virtuais convidar o público para conhecer 
pessoalmente assim que os atrativos voltarem a reabrir, incentivando a retomada do 
turismo pós-pandemia. 

 
Portanto, a chamada visita virtual não substitui a visita física. É um complemento da 
visita física e uma forma de incentivo para a visitação pós-pandemia, e uma forma de 
manter os destinos “vivos” na mente do público, uma vez que os roteiros selecionados, 
após serem produzidos pelos guias de turismo selecionados, serão divulgados pela 
ManausCult em seus canais de mídia digital, em formato a ser definido pela Pasta. 

 
Com os roteiros virtuais, a experiência do espectador será riquíssima e, assim como na 
visita física, o Guia de Turismo atua como anfitrião e conduz uma visita que instigará a 
curiosidade de quem a assiste. Essa ação auxiliará na comunicação e divulgação dos 
roteiros e criará um ambiente propício para que o espectador se torne um turista no 
futuro. 

 
4. SOBRE OS ROTEIROS TURÍSTICOS VIRTUAIS 

 
Os roteiros turísticos são itinerários caracterizados por um ou mais elementos que lhe 
conferem identidade, definido e estruturado para fins de planejamento, gestão, 
promoção e comercialização turística. (MTur, 2007). 

 
Diante disso, os roteiros são fundamentais na atividade turística e principalmente no 
exercício da função de guia de turismo. Dentre os tipos podemos citar: 
1. city tours: roteiros municipais percorrendo os principais pontos turísticas de uma 
cidade; 
2. roteiros temáticos: percorrem atrativos com assuntos específicos, como futebol, 
arquitetura, café em Manaus, arte urbana e grafite, entre outros; 
3. walking tours: roteiros que podem ser feito a pé por um bairro específico que 
apresenta uma vocação turística relevante; 
4. hop in hop off: roteiros feitos com ônibus turísticos, em sua maioria doubledeckers, 
com a parte superior aberta, no qual os turistas podem subir e descer em vários pontos 
da cidade de forma ilimitada ou quantas vezesquiser, que poderá pegar o ônibus 
sequente que fará o mesmo circuito. Os ônibus podem ter intervalos de 30’ em 30’ ou 
outros definidos pela organizadora; 
5. bike tours: roteiros turísticos panorâmicos, feitos de bicicleta (tradicionais ou 
elétricas). São mais focados em cenários urbanos ou rurais, no qual o guia de turismo 
apresenta histórias, contos, arquitetura sobre a localidade, sem entrada em patrimônios 
e atrativos; 
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6. Circuitos turísticos: roteiros rodoviários que podem envolver uma ou mais cidades 
percorrendo atrativos turísticos com acompanhamento do guia de turismo na visitação 
desses locais. Podem envolver outros modais de transporte, como passeios de barco, 
trens turísticos etc. 

 
Os roteiros turísticos virtuais são um conceito novo, podendo ser definido de várias 
maneiras, e neste concurso vamos defini-lo como sendo: experiência virtual e inovadora 
do Turismo para possibilitar uma interação online entre os espectadores/turistas e o 
Guia de Turismo que apresenta o roteiro turístico. Objetiva uma troca cultural e social, 
levando o espectador a conhecer lugares sem que precise se deslocar fisicamente e 
possibilita, ao máximo, a sensação de estar naquele local. O turista virtual é guiado pelo 
profissional, através de um vídeo, e pode ter uma experiência de viagem virtual. 

 
Eles podem envolver o Tour Virtual, que basicamente é um simulacro de um local 
existente, composto por uma sequência de vídeos ou imagens estáticas. Utiliza outros 
elementos como efeitos sonoros, música, narração e texto. Ferramenta para divulgação 
de atrativos, roteiros e destinos turísticos na internet. Estabelece uma certa 
interatividade com o turista virtual. 

 
Para este Concurso, serão aceitos roteiros virtuais gravados antecipadamente com 
possibilidades de edições após a seleção, a critério da ManausCult, podendo envolver 
animações e legendas, bem como utilização de logotipos e marcas. O conteúdo envolve 
apresentação de atrativos, patrimônios, parques naturais, receitas gastronômicas 
ligadas a produtos e ingredientes locais, artesanato, danças regionais e tribais, entre 
outras. 

 
5. SOBRE A ESCOLHA DOS ATRATIVOS 

 
Com esta ação, a ManausCult pretende, além de incentivar os Guias de Turismo, 
promover os atrativos turísticos de Manaus, através do olhar de um profissional 
especializado do setor. 

 
Dessa forma, a ManausCult está estimulando, tanto os atrativos reconhecidamente 
turísticos como aqueles que se engajam no desenvolvimento do setor. 

 
6. SOBRE A PREMIAÇÃO 

 
Serão contemplados 200 roteiros (duzentos roteiros), que se enquadrem com as 
seguintes características: 
1. Ser Atrativo Cultural (Dança, Folclore, Artesanato, Teatro, Artes Plásticas, 
Bibliotecas, Música, Manifestações Tribais etc.); 
2. Ser Atrativo Natural (Parques/trilhas, Observação de Espécies Animais, 
Contemplação, Fotografia de Borboletas, Fotografia de Bromélias/Orquídeas, Arboreto 
de Plantas Medicinas, Pesca Esportiva; 
3. Ser Atrativo Gastronômico (Arranjo Produtivo dos Produtos Agrícolas, Transformação 
da Matéria Prima em Alimentos, Chefs e as suas Descobertas com as Frutas e 
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Ingredientes da Amazônia, Restaurantes Exóticos, Restaurantes Regionais, 
Restaurantes Internacionais etc); 
4. Ser Atrativo do Turismo Rural; 
5. Ser Atrativo do Turismo de Base Comunitária, entre outros; 

 
O valor do prêmio será de R$ 600,00 (seiscentos reais) a ser pago emcota única, e cada 
proponente poderá receber 1 (um) único prêmio, garantindo, assim, que mais pessoas 
sejam contempladas. 

 
O valor global do presente concurso é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e 
onerará a despesa: 
PPA 2021/2022 - 23.695.01032131 – PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA DE 
MANAUS 

 
7. SOBRE O CONCURSO 

 
A ManausCult optou pela realização de CONCURSO para que haja um maior alcance 
dos Guias de Turismo de toda a cidade de Manaus, que podem livremente acessar o 
edital e inscrever o seu roteiro, sem que haja qualquer intermediação ou relação de 
subordinação entre as partes. 

 
O desenvolvimento deste trabalho, diretamente com Guias de Turismo, permite trazer 
um olhar mais local sobre o destino, a partir deste profissional que atua na linha de frente 
da cadeia de valor do turismo. 

 
O concurso, nos moldes propostos, garante o princípio de economicidade, considerando 
que os Guias de Turismo são locais ou regionais, não havendo custos consideráveis 
com transporte e deslocamento. Somado a esse aspecto, o objetivo proposto é a 
produção de vídeos amadores, que não envolvem custos elevados com equipamentos 
e estrutura de produção cenográfica etc. 

 
A escolha da modalidade concurso permite a realização de um processo de seleção que 
garante a escolha dos guias de turismo com roteiros que cumprem os ditames do edital, 
permitindo premiar somente aqueles com a devida qualidade e profissionalismo 
requerido. 

 
Acrescido a esses fatos, em outra modalidade de contratação, como o processo 
licitatório, além da contratação do Guia de Turismo, para desenvolvimento e execução 
dos roteiros, teríamos que contratar uma empresa especializada em produção de vídeos 
de conteúdo institucional, o que certamente traria mais ônus ao município. 

 
Ainda sobre os custos para o Município, apenas para exemplificar, o valor base de uma 
campanha institucional de 5 minutos é de aproximadamente R$ 30.994,93 (trinta mil 
novecentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), o que geraria um custo 
de R$ 6.198.986,00 (seis milhões, cento e noventa e oito mil e novecentos e oitenta e 
seis reais), para contemplar todos os 200 roteiros, levando-se em consideração que os 
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mesmos teriam apenas 5 minutos e não entre 10 e 15 minutos, conforme estipulado no 
Edital do concurso. 

 
Seriam acrescidos a esta conta, os custos de logística operacional e transporte para a 
produção dos vídeos, dado que os diversos atrativos se encontram em diferentes zonas 
geográficas da cidade de Manaus, bem como outros custos e encargos a serem pagos 
na contratação de mão-de-obra especializada, tanto para a produção e execução dos 
roteiros em si, como para produção dos vídeos. 

 
E além de todos os encargos, entendemos que a contratação do presente instrumento 
por processo licitatório, inviabilizaria o acesso de todo e qualquer Guia de Turismo que 
se enquadre nos pré-requisitos estabelecidos a este importante projeto que visa, além 
da promoção dos destinos, incentivar a categoria neste momento de crise sanitária, e 
prover auxílio emergencial viabilizado pela Prefeitura de Manaus e ManausCult, neste 
momento de extrema necessidade aos profissionais Guias de Turismo, por 
encontrarem-se em situação de profunda vulnerabilidade social, muitos passando por 
necessidades básicasde sobrevivência, uma vez que não há trabalho ou serviço sendo 
oferecido para o segmento. 

 
 
8. SOBRE AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 
8.1. A ManausCult definiu alguns critérios para a habilitação dos candidatos no 
concurso, considerando que esse concurso se trata de uma ação de recuperação 
econômica do profissional Guia de Turismo e uma importante ação de retomada da 
atividade turística, de acordo com o Planejamento da Diretoria de Turismo da Fundação. 
Assim, para habilitação é necessário: 
i. Ser Guia de Turismo Pessoa Física, o que caracteriza 95% dos Guias de Turismo 
inscritos na cidade de Manaus, sendo os outros cadastrados como Pessoa Jurídica. São 
aqueles, em sua maioria, mais prejudicados pela pandemia por trabalharem como 
autônomos ou temporários. 
ii. Ser Guia de Turismo com habilitação no Estado do Amazonas, pois tem 
qualificação técnica atestada para realizar o trabalho de guiamento no Estado do 
Amazonas e na Cidade de Manaus. Não serão aceitas outras categorias, com 
habilitação em outros estados brasileiros. 
iii. Ser residente em Manaus, pois se trata de uma ação de recuperação econômica 
dos profissionais de Manaus. 
iv. Ter credencial de Guia de Turismo por no mínimo 6 meses para garantir que 
durante todo o processo de seleção, o Guia de Turismo esteja habilitado, sem risco de 
vencimento de sua certificação. 
v. Comprove experiência mínima de um ano para atestar que os inscritos de fato 
atuam no turismo do Estado do Amazonas como Guia de Turismo, evitando que 
pessoas que tenham a certificação, mas não exerçam a profissão, sejam beneficiados. 
vi. Inscrição de até 2 roteiros, podendo somente 1 roteiro por Guia de Turismo ser 
selecionado, garantindo maior alcance do concurso. 
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vii. Vedada a participação de servidores públicos de quaisquer esferas, bem como, 
prestadores de serviço desta ManausCult, de modo a não ferir o principio de 
imparcialidade e impessoalidade do concurso. 

 
 
9. SOBRE AS INSCRIÇÕES 

 
Levando-se em consideração o Estado de Calamidade Pública, instituído pela pandemia 
do Covid-19, e os recursos virtuais disponíveis para a realização deste Concurso da 
forma mais eficiente e idônea, esta ManausCult receberá todas as inscrições por meio 
digital, através de página específica no Portal: 
https://manauscult.manaus.am.gov.br/(onde o Guia de Turismo apresentará a 
documentação para sua habilitação), associado à plataforma de streaming YouTube 
para recebimento dos vídeos, dentro de critérios pré-estabelecidos, a fim de garantir a 
integridade no processo seletivo. 

 
Mais uma vez, destacamos que a ManausCult, com esse concurso, pretende estimular 
e informar a população de Manaus, bem como ao turista que viaja ou queira viajar 
para/pela cidade, a respeito dos roteiros turísticos que são possíveis conhecer. 
Pesquisas realizadas no setor de turismo revelam que viagens são planejadas, 
pesquisadas e definidas, em sua maioria, no ambiente digital. Por meio da execução de 
ações de comunicação, a ManausCult relaciona-se de forma direta com o conjunto da 
sociedade, e pretende promover seu relacionamento com outros públicos que possam 
passar a ver Manaus como um destino a ser considerado em suas viagens, sendo 
necessário proporcionar informação acessível a diversos públicos. A comunicação 
digital pode contribuir para o alcance de todos esses objetivos. Cadavez mais, 
estratégias de comunicação tradicionais passam a utilizar ferramentas e tecnologias 
digitais para atender a esses objetivos, tornando a estratégia mais completa e efetiva. 

 
Para a atuação nessa área é fundamental dominar o processo de construção de 
soluções digitais com a utilização adequada das ferramentas e tecnologias com 
conteúdo capaz de informar, educar, formar ou orientar o público-alvo. 

 
Dada a importância da informação nos meios digitais, os vídeos têm despontado como 
uma fonte de consumo de informação, principalmente com relação ao turismo. Desde 
2017, as visualizações de vídeos sobre viagem no YouTube cresceram mais de 
400%. Além disso, dos turistas que buscam, sobre o tema viagem na internet, 38% 
afirmaram que consultaram a plataforma YouTube para essa busca, o que a consolida 
como um meio de referência no setor. 

 
É necessário destacar também a capacidade operacional da plataforma YouTube, que 
hoje concentra 2 bilhões de usuários no mundo, contabilizando-se como o segundo site 
mais acessado do Brasil e do mundo, com mais de um bilhão de horas de conteúdo em 
vídeo consumidos diariamente, estando disponível em mais de 100 países. Os números 
fazem do YouTube a maior plataforma de vídeos do mundo e, portanto, a mais 
amplamente conhecida. Portanto, para que haja maior acessibilidade ao concurso, a 
recomendação é que os links dos vídeos sejam disponibilizados a partir da plataforma 
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YouTube, onde a usabilidade também é mais intuitiva e contemplará um número maior 
de pessoas. 

 
Com os vídeos no YouTube, os Guias de Turismo também poderão promover seu 
trabalho a partir dos materiais produzido após o processo de seleção. Assim, os Guias 
de Turismo que não forem selecionados no processo poderão usar o material produzido 
como conteúdo para promoverem seu trabalho. 

 
Cabe ressaltar que, durante o processo de seleção, os vídeos deverão ser 
direcionados exclusivamente a esse fim e não poderão estar com o status de público, 
ou seja, os vídeos não poderão estar visíveis para todos que acessarem a plataforma. 
Durante o processo, os Guias de Turismo serão orientados a subirem os vídeos como 
“não listados”, formato que permite sua visualização apenas por aqueles que tenham o 
link, que também não deverá ser divulgado antes do término da seleção. O status 
somente poderá ser alterado após finalizado o processo. 

 
10. SOBRE OS RESULTADOS ESPERADOS 
Com a oportunidade dos Guias de Turismo realizarem roteiros turísticos virtuais, os 
atrativos e destinos turísticos serão divulgados na Rede Mundial de Computadores 
(internet), através do tour virtual, aumentando o alcance dessa divulgação e com o 
objetivo de instigar o turista a fazer uma visita física no pós pandemia. 

 
A ação gerará um impacto positivo na comunidade receptora, com a retomada da 
atividade turística, geração de renda e empregos. 
O presente projeto visa a transformação social dos destinos, visto que, com a 
disponibilização dos vídeos na Internet, num futuro próximo, o turista virtual se tornará 
um turista real. 

 
Além dos próprios destinos, os Guias de Turismo, profissionais capacitados para 
entreter e encantar os turistas, promovendo os destinos, também ganharão destaque 
entre os “turistas virtuais”, e poderão criar novas oportunidades de trabalho com a 
divulgação do seu roteiro pelo Órgão Municipal de Turismo. 

 
ANEXO II 

 
RELAÇÃO DE ATRATIVOSCULTURAIS DE MANAUS 

1) Teatro Amazonas 
2) Mercado Municipal Adolpho Lisboa 
3) Praça D. Pedro II 
4) Praça Heliodoro Balbi 
5) Praça 5 de Setembro (Praça da Saudade) 
6) Pinacoteta do Estado do Amazonas 
7) Ponte Jornalista Phellippe Daou 
8) Palácio da Justiça 
9) Palacete Provincial 
10) Palácio Rio Branco 
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11) Porto de Manaus 
12) Parque Cidade da Criança 
13) Parque Senador Jeferson Péres 
14) Casa das Artes 
15) Centro Cultural Palácio Rio Negro 
16) Centro Cultural Povos da Amazônia 
17) Centro Cultural Usina Chaminé 
18) Centro Cultural Largo São Sebastião 
19) Centro de Convenções Vasco Vasques 
20) Monumento à Abertura dos Portos 
21) Catedral Metropolitana de Manaus 
22) Museu Oscar Ramos 
23) Museu da Cidade de Manaus – MUMA 
24) Museu Casa Eduardo Ribeiro 
25) Museu Tiradentes 
26) Museu de Arqueologia 
27) Museu do Índio 
28) Museu da Liberdade 
29) Museu da Imagem e do Som 
30) Ateliê de Restauro de Obras de Arte 
31) Ateliê de Papel 
32) Arena da Amazônia 
33) Feira de Artesanato (Eduardo Ribeiro) 

 
RELAÇÃO DE ATRATIVOS NATURAIS DE MANAUS 

1) Bosque da Ciência 
2) Zoológico do CIG’s 
3) Complexo Turístico da Ponta Negra 
4) Encontro das Águas (rios Negro e Solimões) 
5) Jardim Botânico Adolpho Ducke 
6) Museu da Amazônia – MUSA 
7) Parque Municipal do Mindu 
8) Praia do Tupé 
9) Roteiro Tucorin – Turismo de Base Comunitária (Região Baixo Rio Negro) 
10) Praia da Lua 
11) Museu do Seringal 
12) Museu Amazônico – UFAM 
13) Parque Ecológico Janauarí 
14) Parque Estadual Samaúma 
15) Lago Janauarí. 

 

TOTAL: 48 ATRATIVOS 

Além dos atrativos Culturais e Naturais de Manaus, o Guia de Turismo pode utilizar-se 
de outros atrativos dos municípios que se encontram nos arredores da capital 
amazonense (Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto 
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Cultura, 
Turismo 
e Eventos 

Prefeitura de 

 
 
 
 

DIRETDRIA DE TLIRiSMO 
E-mail: turismo@pmm.am.gov.br / mktmanauscult@gmail.com 
Endere5o: Les Artistes Ca^é Teatro - Av. Sete de Setembro, 377, Centro 
CEP: 69.060-150 
Site: vivamanaus.com 

da Eva),cumprindo com o critério de contemplar 02 (dois) atrativos de Manaus e 01 (um) 
dos arredores. 
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ANEXO III 

(TIMBRADO DA EMPRESA) 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS 
 

Declaro, a pedido do(a) interessado(a) e para fins de prova, aptidão de 
desempenho     e     atestado     de     execução,     que     a(o)     Guia     de    Turismo 
_  , prestou serviços à 
_  , CNPJ nº   , de 
guiamento de viagens na Cidade de Manaus 

 
Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos 

apresentaram bom desempenho operacional, tendo o(a)Guia de Turismo cumprido 
fielmente com suas obrigações, nada constando que a(o) desabone tecnicamente até a 
presente data. 

 
 
Manaus,XX de XX de 2021 

 
_   
Nome completo 
Cargo 
Razão Social: 
Endereço: 
CNPJ: 
Telefone: 
Site: 
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ANEXO IV 
 

ATESTADO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 
 

Declaro que todas as informações prestadas,na inscrição do Concurso para 

Seleção de Roteiros Turísticos Virtuais na Cidade de Manaus, são verídicas, sob pena 

de eventuais punições previstas no Edital e na Lei. 

 
Manaus (AM), em XX de XXXXX de 2021 

 
 
_   
Nome completo 
ASSINATURA 
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ANEXO V 
 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITO 
QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE 
MANAUS POR INTERMÉDIO DA 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, 
TURISMO E EVENTOS - MANAUSCULT, E 

_   
 
 
 
A PREFEITURA DE MANAUS, por intermédio da ManausCult, com sede no Les Artistes 
Café Teatro – Avenida Sete de Setembro, 377 – Centro, Manaus/Amazonas, inscrito nº 
CNPJ 18.787.511/0001-60, doravante designado CESSIONÁRIO neste ato 
representado por seu Presidente ALONSOOLIVERIA DE SOUZA, RG no. 2184- 
OAB/AM,    e    CPF    no.    136.946.502-53e    de outro   lado,  _, 
_  , RG nº  , CPF nº  , doravante 
denominada(o) CEDENTE, firmam o presente TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS, de 
acordo com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente tem por objeto a cessão dos direitos sobre a obra 
roteiro turístico virtual produzido pelo CEDENTE, detalhada no Anexo a esse 
instrumento, doravante denominada OBRA, de titularidade única e legítima do 
CEDENTE, para exclusiva utilização nas campanhas institucionais e canais de 
divulgação do CESSIONÁRIO, nacionais e internacionais, publicitárias ou de imprensa, 
inclusive decoração de ambientação de eventos do CESSIONÁRIO. 

Parágrafo único: A cessão referida no “caput” desta cláusula 
decorre da premiação do CEDENTE no procedimento licitatório 001/2021, 
correspondendo ao CEDENTE unicamente o pagamento do prêmio a que se refere o 
respectivo Edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE QUANTO AOS DIREITOS 
AUTORAIS. 
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O CEDENTE é o único e exclusivo responsável pela regulação e 
obtenção das autorizações de uso, contratos, cessões e/ou licenças de quaisquer direitos 
autorais, conexos e de imagem relacionados à realização do conteúdo audiovisual de todos 
os artistas, intérpretes e executantes, nos termos dos artigos 49 e 90 da Lei Federal no 
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, garantindo que possui o direito de celebrar o presente 
TERMO DE CESSÃO e que a respectiva celebração não viola direitos de terceiros. 

Parágrafo Primeiro: O CEDENTE é responsável por arcar com todo 
ônus por quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais propostas por terceiros decorrentes 
do uso da OBRA, respondendo por todos e quaisquer danos causados ao CESSIONÁRIO 
e a terceiros em decorrência da violação de quaisquer direitos, inclusive de propriedade 
intelectual. 

Parágrafo Segundo: Caso o CESSIONÁRIO, por questões 
referentes à direitos sobre a OBRA ou direitos conexos aos de autor, venha a ser acionado 
judicialmente, o CEDENTE deverá colaborar para a defesa do CESSIONÁRIO e fornecer os 
subsídios necessários. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE 

Responde o CEDENTE por qualquer descumprimento das 
obrigações de sua responsabilidade, estabelecidas no presente ajuste, exceto por fato de 
terceiros, motivo de força maior ou caso fortuito. 

E por estarem de acordo, assinam o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, para os devidos fins de direito. 
Manaus, 

 
 
(CEDENTE) 

 
 
 

(CESSIONÁRIO) Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – ManausCult. 
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ANEXO VI 
 
 

MODELO DE REQUERIMENTO DE RECURSO 
 
 

CONCURSO PARA SELEÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS VIRTUAIS DE 
ATRATIVOS DA CIDADE DE MANAUS 

 
Eu  __  , CPF nº 
_  , inscrito com o(s) roteiro(s)_  , 
solicito revisão da minha situação no Concurso de Seleção de Roteiros Virtuais 
pela Prefeitura de Manaus, através da ManausCult, pelos seguintes motivos: 

 
Elencar os motivos pelos quais solicita a revisão da avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
Manaus, de de 2021 

Assinatura do Guia de Turismo 
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ANEXO VII 
 

ETAPA PERÍODO CANAL DE DIVULGAÇÃO 

1 - INSCRIÇÕES DE 28/05 A 
11/06/2021 

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

DOM http://dom.manaus.am.gov.br/  

2- DIVULGAÇÃO DOS 
INSCRITOS 

14/06/2021 https://manauscult.manaus.am.gov.br/ 

DOM http://dom.manaus.am.gov.br/  

3- DIVULGAÇÃO DOS 
HABILITADOS 

16/06/2021 https://manauscult.manaus.am.gov.br/ 

DOM http://dom.manaus.am.gov.br/  

4 – INSCRIÇÃO DOS 
ROTEIROS 

DE 17 /06 A 30/06 https://manauscult.manaus.am.gov.br/ 

DOM http://dom.manaus.am.gov.br/  

5- DIVULGAÇÃO DOS 
ROTEIROS 

SELECIONADOS 

09/07/2021 https://manauscult.manaus.am.gov.br/ 

DOM http://dom.manaus.am.gov.br/  

6 – ABERTURA PARA 
RECURSOS 

(MODELO ANEXO VII) 

 
 

12/07/2021 

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

DOM http://dom.manaus.am.gov.br/  

7 - DIVULGAÇÃO DOS 
RECURSOS 

15/07/2021 https://manauscult.manaus.am.gov.br/ 

DOM http://dom.manaus.am.gov.br/  

8 - HOMOLOGAÇÃO DOS 
CONTEMPLADOS 

16/07/2021 https://manauscult.manaus.am.gov.br/ 

DOM http://dom.manaus.am.gov.br/  

9 – ENVIO DO CONVITE 
PARA A SOLENIDADE 

DE 19 A 21 DE 
JULHO DE 2021 

EMAIL CREDENCIADO DE CADA 
CONTEMPLADO 

10 – SOLENIDADE DE 
ENTREGA DA 
PREMIAÇÃO 

23/07/2021 https://manauscult.manaus.am.gov.br/ 
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