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Este domingo, dia 23, Ã© o Ãºltimo dia para que os interessados no concurso para 136 vagas
na Ã¡rea de apoio da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) possam se cadastrar, no
site do organizador, a PR4.
Os cadastros poderÃ£o ser feitos atÃ© as 23h59min. Mesmo com a mudanÃ§a das datas de
prova para quase todos os cargos, o coordenador de PolÃ-ticas de Pessoal da PrÃ³-Reitoria de
Pessoal da instituiÃ§Ã£o, Jorge Freitas, informou, na Ãºltima quarta-feira, dia 19, que atÃ© o
momento nÃ£o hÃ¡ chance de haver prorrogaÃ§Ã£o desse prazo. O concurso abrange todos
os nÃ-veis de escolaridade. No fundamental, as 40 vagas sÃ£o para auxiliar em
administraÃ§Ã£o, cargo que tem ganhos iniciais de R$2.013,34, incluindo o
auxÃ-lio-alimentaÃ§Ã£o, de R$373. Mas para quem tem nÃ-vel mÃ©dio e atua na funÃ§Ã£o,
por exemplo, a remuneraÃ§Ã£o passa para R$2.259, devido ao adicional por titulaÃ§Ã£o. A
lotaÃ§Ã£o dos auxiliares ocorrerÃ¡ somente na capital.
JÃ¡ no nÃ-vel mÃ©dio, hÃ¡, por exemplo, 30 oportunidades para assistente (sendo 25 para a
cidade do Rio e cinco para MacaÃ©) e 40 para auxiliar de enfermagem, com 35 ofertas para o
Rio e cinco para MacaÃ©. Esse cargo exige, alÃ©m de curso profissionalizante na Ã¡rea,
registro no Ã³rgÃ£o de classe. Os rendimentos da primeira funÃ§Ã£o, jÃ¡ incluindo os R$373
do auxÃ-lio-alimentaÃ§Ã£o, sÃ£o de R$2.382,89, mas pode chegar a R$2.892,86, por
exemplo, graÃ§as ao adicional de titulaÃ§Ã£o por graduaÃ§Ã£o. JÃ¡ os ganhos do segundo
cargo sÃ£o os mesmos dos auxiliares administrativos. E os cargos de nÃ-vel superior
proporcionam remuneraÃ§Ã£o inicial de R$3.765,42 (valor jÃ¡ acrescido dos R$373 de
auxÃ-lio-alimentaÃ§Ã£o), mas os ganhos podem subir para atÃ© R$6.309,73, com o adicional
por titulaÃ§Ã£o referente a doutorado. Todas as funÃ§Ãµes desse nÃ-vel de escolaridade
contempladas na seleÃ§Ã£o podem ser vistas no edital, publicado em anexo.
AlÃ©m dos municÃ-pios do Rio de Janeiro e MacaÃ©, no Norte Fluminense, a UFRJ tambÃ©m
traz oportunidades para Duque de Caxias, em XerÃ©m. Os classificados serÃ£o contratados
sob o regime estatutÃ¡rio, que garante estabilidade empregatÃ-cia. A carga de trabalho Ã© 30
ou 40 horas semanais, de acordo com o cargo escolhido. O domingo tambÃ©m Ã© o prazo
final para pedir isenÃ§Ã£o do pagamento da taxa de inscriÃ§Ã£o, de R$60 para o nÃ-vel
fundamental, R$70 para o mÃ©dio e o mÃ©dio/tÃ©cnico e R$100 para o superior. As primeiras
provas, objetivas, serÃ£o aplicadas agora em trÃªs datas diferentes, devido Ã mudanÃ§a do
cronograma. Em fevereiro de 2015, no dia 1Â°, os assistentes em administraÃ§Ã£o serÃ£o
avaliados. JÃ¡ em marÃ§o, os exames ocorrerÃ£o em duas datas: no dia 15, os candidatos Ã s
demais funÃ§Ãµes terÃ£o que resolver quesitos objetivos, exceto os auxiliares em
administraÃ§Ã£o, cujas provas estÃ£o marcadas para o dia 29. O concurso serÃ¡ vÃ¡lido por
um ano, podendo dobrar.
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