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A homologaÃ§Ã£o final das inscriÃ§Ãµes do concurso para 520 vagas no Corpo de Bombeiros
do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), jÃ¡ estÃ¡ disponÃ-vel no site da Funcefet,
organizadora. A seleÃ§Ã£o conta com 148.400 inscritos, sendo 122.800 para soldado
combatente e 25.600 para tÃ©cnico de enfermagem, que dispÃµem, de 400 e 120 vagas,
respectivamente, (alÃ©m de cadastro de reserva). Esses nÃºmeros resultam em uma
relaÃ§Ã£o candidato/vaga de 307 para soldado e 213,3 para tÃ©cnico. TambÃ©m foram
liberados os locais de prova. Conforme lei estadual, 20% das vagas sÃ£o destinadas a negros
e Ã-ndios. Em virtude das atribuiÃ§Ãµes especÃ-ficas dos militares exigerem aptidÃ£o fÃ-sica
plena do candidato, nÃ£o hÃ¡ reserva para portadores de deficiÃªncia.
O concurso constarÃ¡ de trÃªs etapas, sendo a primeira o exame intelectual, marcado para o
prÃ³ximo dia 25. As avaliaÃ§Ãµes serÃ£o aplicadas, segundo a Funcefet, das 8h Ã s 12h para
tÃ©cnico de enfermagem e das 14h Ã s 18h para soldado combatente. Para ambos os cargos,
as provas constarÃ£o de 40 questÃµes, distribuÃ-das por LÃ-ngua Portuguesa (20) e
RaciocÃ-nio LÃ³gico (20), no caso do soldado. JÃ¡ para tÃ©cnico de enfermagem, a
distribuiÃ§Ã£o Ã© da seguinte forma: PortuguÃªs (dez), RaciocÃ-nio LÃ³gico(dez) e
Conhecimentos EspecÃ-ficos (dez). A nota serÃ¡ serÃ¡ dada pela soma obtida nas disciplinas,
conforme o anexo III de cada edital. O candidato que nÃ£o obtiver aproveitamento mÃ-nimo de
50% em cada uma das matÃ©rias estarÃ¡ eliminado do concurso.
Ainda haverÃ¡ teste de capacidade fÃ-sica (TCF), eliminatÃ³rio, previsto para 10 de junho e que
constarÃ¡ de corridas de meio fundo e velocidade; abdominal, para ambos os cargos; alÃ©m
de barra e nataÃ§Ã£o, somente para soldado combatente. O nÃºmero de candidatos
convocados para o TCF obedecerÃ¡ a ordem de classificaÃ§Ã£o, sendo que serÃ£o chamados
1.200 aprovados para soldado combatente e 400 para tÃ©cnico de enfermagem.
JÃ¡ a terceira etapa constarÃ¡ de exame de saÃºde, eliminatÃ³rio, programado entre os dias 19
e 22 de junho. O curso de formaÃ§Ã£o nÃ£o faz parte do concurso, e serÃ¡ realizado apÃ³s a
nomeaÃ§Ã£o dos aprovados e classificados dentro do nÃºmero de vagas. A contrataÃ§Ã£o
serÃ¡ pelo regime estatutÃ¡rio, que garante estabilidade. O prazo de validade do concurso Ã©
de dois anos, prorrogÃ¡vel por igual perÃ-odo.
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