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O chefe do Centro de Recrutamento e SeleÃ§Ã£o de PraÃ§as (CRSP) da PolÃ-cia Militar do
Estado do Rio de Janeiro (PM-RJ), tenente-coronel Roberto Vianna, informou nesta
segunda-feira, dia 4, que a distribuiÃ§Ã£o das vagas de soldado pelos gÃªneros deverÃ¡ ser
definida atÃ© o fim desta semana, pelo comandante-geral da corporaÃ§Ã£o, coronel Erir
Ribeiro Costa Filho, e pelo governador SÃ©rgio Cabral. Â“A Lei do OrÃ§amento Anual prevÃª
6.000 vagas, porÃ©m falta definir quantas serÃ£o para homens e mulheresÂ”, completou o
chefe do CRSP. Caso a distribuiÃ§Ã£o seja definida atÃ© esta sexta-feira, dia 8, a PM-RJ
mantÃ©m a previsÃ£o do edital ser divulgado na prÃ³xima quinzena.
O CRSP, inclusive, jÃ¡ escolheu o organizador da seleÃ§Ã£o, porÃ©m, o seu nome sÃ³ serÃ¡
anunciado apÃ³s a aprovaÃ§Ã£o da Diretoria de LogÃ-stica da corporaÃ§Ã£o, responsÃ¡vel
pela elaboraÃ§Ã£o do contrato. A definiÃ§Ã£o da organizadora foi feita por dispensa de
licitaÃ§Ã£o, sendo escolhida a que ofereceu o menor preÃ§o e que atende com qualidade Ã s
necessidades. De acordo com o tenente-coronel Roberto Vianna, a organizadora serÃ¡
responsÃ¡vel, alÃ©m do exame intelectual, pelo mÃ©dico e psicolÃ³gico. Para soldado, alÃ©m
do nÃ-vel mÃ©dio, Ã© exigida carteira de habilitaÃ§Ã£o, no mÃ-nimo, na categoria Â“BÂ”. O
salÃ¡rio inicial Ã© de R$2.382,89. AlÃ©m disso, sÃ£o pagas gratificaÃ§Ãµes a quem faz curso
de qualificaÃ§Ã£o (R$350) ou trabalha em Unidade de PolÃ-cia Pacificadora (R$500 para os
praÃ§as).
Em paralelo aos preparativos do concurso para soldado, o CRSP jÃ¡ concentra esforÃ§os no
sentido de definir a organizadora da seleÃ§Ã£o para 60 vagas de oficial combatente, cujo edital
deverÃ¡ ser publicado em abril. De acordo com o setor, jÃ¡ foi encaminhada a solicitaÃ§Ã£o de
orÃ§amento a seis instituiÃ§Ãµes organizadoras. A escolaridade exigida Ã© o nÃ-vel mÃ©dio.
O 2Âº tenente da PM ganha R$4.296,25. A PM-RJ tambÃ©m planeja concursos para outras
905 vagas, sendo 690 para cabo auxiliar de saÃºde, 135 para sargento mÃºsico e 80 para
oficial de saÃºde. De acordo com o CRSP, as 690 vagas para cabo auxiliar de saÃºde
deverÃ£o contemplar os cargos de tÃ©cnico de enfermagem (maior parte das vagas),
massoterapeuta, auxiliar de saÃºde bucal, tÃ©cnico de prÃ³tese dentÃ¡ria, tÃ©cnico de
radiologia, tÃ©cnico de farmÃ¡cia, tÃ©cnico de laboratÃ³rio de anÃ¡lises clÃ-nicas e auxiliar de
saÃºde veterinÃ¡rio. A distribuiÃ§Ã£o das vagas sÃ³ deverÃ¡ ser informada apÃ³s a
aprovaÃ§Ã£o da seleÃ§Ã£o por parte da Seplag.
Para cabo auxiliar de saÃºde, o requisito Ã© nÃ-vel mÃ©dio/tÃ©cnico completo. O salÃ¡rio
atual Ã© de R$2.744,65. A PM-RJ informou que o valor Ã© o mesmo para os demais cargos
que compÃµem a carreira de cabo auxiliar de saÃºde. Para concorrer Ã s vagas do 3Âº
sargento mÃºsico, Ã© necessÃ¡rio ter o ensino mÃ©dio, mais formaÃ§Ã£o na Ã¡rea musical. O
salÃ¡rio Ã© de R$3.626,94. JÃ¡ para os oficiais do quadro de SaÃºde, a exigÃªncia serÃ¡ o
ensino superior especÃ-fico. O salÃ¡rio do 1Âº tenente mÃ©dico Ã© de R$6.057,60. AlÃ©m da
escolaridade exigida, para todas as funÃ§Ãµes, os candidatos devem ter idade entre 18 e 30
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anos, exceto os mÃ©dicos, cujo limite Ã© 35 anos. A altura mÃ-nima exigida Ã© de 1,60m,
para mulheres, e de 1,65m, para homens.
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