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Reta final das inscriÃ§Ãµes para quem deseja concorrer a uma das 65 vagas na Ã¡rea de apoio
do ColÃ©gio Pedro II: o prazo encerra jÃ¡ nesta quinta-feira, dia 8, na pÃ¡gina do organizador,
o Idecan. AlÃ©m do quantitativo inicial, a seleÃ§Ã£o, que tem oferta em todos os nÃ-veis de
escolaridade, visa tambÃ©m Ã formaÃ§Ã£o de cadastro de reserva. Os novos servidores
serÃ£o lotados nos 14 campi da instituiÃ§Ã£o, todos no Rio de Janeiro. As vagas estÃ£o
distribuÃ-das por cargos como assistente de alunos, auxiliar em administraÃ§Ã£o, assistente
em administraÃ§Ã£o, tÃ©cnico em contabilidade, tÃ©cnico em secretariado, fonoaudiÃ³logo e
estatÃ-stico.
A remuneraÃ§Ã£o, jÃ¡ acrescida dos R$373 do auxÃ-lio-alimentaÃ§Ã£o, Ã© de R$2.013,35
para as duas primeiras funÃ§Ãµes, de R$2.412,89 para os outros cargos dos nÃ-veis mÃ©dio
e mÃ©dio/tÃ©cnico e de R$3.765,42 para as do superior. Os classificados terÃ£o direito a
outros benefÃ-cios, tais como auxÃ-lio-transporte, auxÃ-lio-creche de R$89 por dependente de
atÃ© 5 anos de idade e reembolso parcial do plano de saÃºde. A carga de trabalho,
dependendo da funÃ§Ã£o, Ã© de 30 ou 40h.
AlÃ©m das inscriÃ§Ãµes virtuais, o Idecan disponibiliza, tambÃ©m atÃ© o dia 8, um posto com
computadores, com atendimento das 8h Ã s 17h, no Centro do Rio. Depois, os candidatos
devem pagar a taxa (exclusivamente em agÃªncias do Banco do Brasil), de R$45 (assistente
de alunos e auxiliar em administraÃ§Ã£o), R$55 (demais cargos dos nÃ-veis mÃ©dio e
mÃ©dio/tÃ©cnico) ou de R$65 (nÃ-vel superior).
No dia 8 de junho, os participantes serÃ£o avaliados por meio de 50 questÃµes objetivas.
Quem for classificado terÃ¡ a estabilidade empregatÃ-cia garantida, jÃ¡ que as contrataÃ§Ãµes
serÃ£o feitas pelo regime estatutÃ¡rio. O concurso tem prazo de validade de um ano, podendo
ser prorrogado por igual perÃ-odo.
SERVIÃ‡O
InscriÃ§Ãµes: http://www.idecan.org.br/
Posto: ColÃ©gio Estadual Souza Aguiar - Rua dos InvÃ¡lidos nÂº 121, Centro, Rio de
Janeiro/RJ
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