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Foram prorrogadas as inscriÃ§Ãµes do concurso pÃºblico para guarda-vidas do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), segundo informou o Instituto Acesso
PÃºblico nesta terÃ§a-feira, dia 28. Pelo cronograma inicial, o prazo iria atÃ© esta quinta-feira,
dia 30, mas agora os interessados terÃ£o atÃ© o dia 8 de maio para realizarem suas
inscriÃ§Ãµes. Os cadastros devem ser feitos no site do organizador, o Instituto Acesso
PÃºblico, ou ainda em um dos postos com acesso Ã internet nas cidades do Rio de Janeiro,
Nova IguaÃ§u, Volta Redonda, NiterÃ³i, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, PetrÃ³polis e
Nova Friburgo. A taxa de inscriÃ§Ã£o Ã© de R$110.
A corporaÃ§Ã£o oferece 300 vagas, mas outras poderÃ£o surgir ao longo da validade da
seleÃ§Ã£o, que Ã© de dois anos, podendo dobrar, jÃ¡ que hÃ¡ tambÃ©m cadastro de reserva.
Negros e Ã-ndios tÃªm 60 vagas reservadas. A seleÃ§Ã£o contempla tanto homens quanto
mulheres que tenham concluÃ-do o antigo 2Âº grau, com qualquer altura ou idade, a partir dos
18 anos. Ã‰ exigo apenas bom condicionamento fÃ-sico, visto as atividades diÃ¡rias exercidas
pelos guarda-vidas.
Os aprovados atuarÃ£o em qualquer uma das unidades da corporaÃ§Ã£o, a depender das
necessidades dos Bombeiros. O regime de contrataÃ§Ã£o Ã© o estatutÃ¡rio, portanto os
aprovados contarÃ£o com estabilidade no emprego. O salÃ¡rio inicial Ã© de R$2.826,70, mas
no perÃ-odo do verÃ£o, ou seja, entre novembro e marÃ§o, o valor passa para R$3.826,70.
Como benefÃ-cios oferecidos pelo CBMERJ, estÃ£o ainda alimentaÃ§Ã£o e assistÃªncia
mÃ©dica, descontando 10% do soldo.
No mÃªs de junho, no dia 7, serÃ¡ realizada a prova objetiva, com 40 questÃµes, sendo 20 de
LÃ-ngua Portuguesa e outras 20 de RaciocÃ-nio LÃ³gico, como primeira etapa de seleÃ§Ã£o.
Em seguida, de 27 de junho a 5 de julho, haverÃ¡ um teste fÃ-sico, que serÃ¡ aplicado somente
aos 1.200 classificados no exame de mÃºltipla escolha, e composto por: teste de abdominal; de
corrida de velocidade; de barra fÃ-sica; de nataÃ§Ã£o; e de corrida de meio fundo. A terceira
etapa Ã© uma avaliaÃ§Ã£o de habilidade especÃ-fica, marcada para os dias 10 a 19 de julho.
HaverÃ¡ testes de apneia dinÃ¢mica, nataÃ§Ã£o e prova de biathlon, que Ã© uma corrida de
350 metros na pÃ³s-praia (areia fofa), seguido de 200 metros de nataÃ§Ã£o no mar. E a
Ãºltima etapa do concurso de guarda-vidas Ã© um exame de saÃºde, de 24 a 26 de julho.
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