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CURSO PREPARATÃ“RIO PARA GUARDA-VIDAS Â– TURMA INICIANDO EM 07/04.
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) publicou no DiÃ¡rio
Oficial do Estado (DOE) o edital de abertura do concurso pÃºblico para o preenchimento de
300 vagas de guarda-vidas, alÃ©m de formaÃ§Ã£o de cadastro de reserva. A remuneraÃ§Ã£o
inicial para o cargo, que exige nÃ-vel mÃ©dio completo, Ã© de R$2.826,70 ao mÃªs, valor que
Ã© acrescido de R$1 mil no perÃ-odo de novembro a marÃ§o, em que a escala de trabalho Ã©
reforÃ§ada.
A corporaÃ§Ã£o ainda oferece alimentaÃ§Ã£o e assistÃªncia mÃ©dica, com desconto de 10%
do soldo. Ao contrÃ¡rio do que ocorreu nas seleÃ§Ãµes anteriores, nÃ£o hÃ¡ requisitos de
idade mÃ¡xima ou altura mÃ-nima para os concorrentes, conforme havia sido adiantado pelo
CBMERJ, que, no edital, esclarece que os nomeados poderÃ£o prestar serviÃ§o em qualquer
uma de suas unidades no estado do Rio, de acordo com as necessidades da tropa. Do total de
oportunidades do certame, 20% destina-se a negros e Ã-ndios, de acordo com decreto
estadual.
As inscriÃ§Ãµes jÃ¡ estÃ£o abertas pela internet, no site do organizador, o Instituto Acesso
PÃºblico, atÃ© 30 de abril. TambÃ©m haverÃ¡ atendimento presencial, em postos localizados
nos municÃ-pios do Rio de Janeiro, Nova IguaÃ§u, Volta Redonda, NiterÃ³i, Cabo Frio,
Campos dos Goytacazes, PetrÃ³polis e Nova Friburgo. Neste caso, o prazo serÃ¡ entre os dias
30 de marÃ§o e 30 de abril. Os endereÃ§os completos dos postos podem ser encontrados no
edital, anexado abaixo. Para ter o cadastro efetivado, o candidato deverÃ¡ pagar uma taxa de
R$110 atÃ© o tÃ©rmino do prazo de inscriÃ§Ãµes, em qualquer agÃªncia bancÃ¡ria. Membros
do CadÃšnico podem solicitar isenÃ§Ã£o do pagamento atravÃ©s do endereÃ§o eletrÃ´nico do
organizador ou pessoalmente, nos postos de atendimento citados, entre os dias 30 de marÃ§o
e dez de abril. O resultado provisÃ³rio de isenÃ§Ãµes deferidas e indeferidas serÃ¡ divulgado
no dia 22 de abril, enquanto a relaÃ§Ã£o preliminar de inscriÃ§Ãµes homologadas sairÃ¡ em
sete de maio.
O concurso avaliarÃ¡ os candidatos em quatro fases: prova objetiva, composta de 40
questÃµes das disciplinas de LÃ-ngua Portuguesa (20) e RaciocÃ-nio LÃ³gico (20), marcada
para sete de junho; teste de capacidade fÃ-sica, entre os dias 27 de junho e cinco de julho;
teste de habilidade especÃ-fica, entre 10 e 19 de julho; e exame de saÃºde, que ocorrerÃ¡
entre 24 e 26 do mesmo mÃªs. A divulgaÃ§Ã£o da lista de candidatos aprovados na
seleÃ§Ã£o, por ordem de classificaÃ§Ã£o, na pÃ¡gina virtual do Instituto Acesso PÃºblico,
estÃ¡ prevista para 28 de julho, enquanto a publicaÃ§Ã£o do resultado final e da
homologaÃ§Ã£o no DOE ocorrerÃ¡ no dia seguinte, 29, segundo o cronograma do certame,
que aponta para o dia trÃªs de agosto o inÃ-cio do curso de formaÃ§Ã£o de guarda-vidas. O
concurso serÃ¡ vÃ¡lido por dois anos, prorrogÃ¡veis por igual perÃ-odo.
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ServiÃ§o:
Instituto Acesso PÃºblico - www.acessopublico.org.br
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