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A abertura do concurso para a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) do Rio de
Janeiro, visando ao preenchimento de 100 vagas para gari, alÃ©m de formaÃ§Ã£o de cadastro
de reserva, Ã© apenas questÃ£o de tempo.
Internamente, a empresa jÃ¡ tem os preparativos bastante adiantados e aguarda apenas o
sinal verde da ComissÃ£o de Controle e Despesas (Codesp) da prefeitura para assinar
contrato com a organizadora e iniciar o recebimento das inscriÃ§Ãµes.
EDITAL EM MAIO
Segundo fonte, o edital estava previsto para sair em abril, mas houve um atraso na anÃ¡lise da
Codesp para a liberaÃ§Ã£o do concurso.
A expectativa Ã© que esse sinal verde possa acontecer a qualquer momento e, dessa forma, o
edital ser divulgado em maio.
PoderÃ£o concorrer a uma vaga de gari candidatos de ambos os sexos que tenham a 4Âª
sÃ©rie do antigo primÃ¡rio, que Ã© o atual 5Âº ano do ensino fundamental.
JÃ¡ se sabe que a FundaÃ§Ã£o GetÃºlio Vargas (FGV) foi escolhida como organizadora do
concurso, faltando apenas a oficializaÃ§Ã£o por parte da Comlurb.
TambÃ©m estÃ¡ definido que os candidatos serÃ£o avaliados por meio de provas objetivas,
composta por 40 questÃµes (30 de PortuguÃªs e dez de MatemÃ¡tica, alÃ©m de testes de
aptidÃ£o fÃ-sica (flexÃ£o de cotovelos sobre o solo, flexÃ£o abdominal, corrida de 12 minutos
e Shuttle Run). HaverÃ¡ ainda exames mÃ©dicos e psicolÃ³gicos.
CRONOGRAMA DO CONCURSO GARI COMLURB 2017
A definiÃ§Ã£o do cronograma do concurso ocorrerÃ¡ tÃ£o logo o contrato com a FGV for
assinado.
A expectativa Ã© que as inscriÃ§Ãµes tenham inÃ-cio em maio, com as provas objetivas
ocorrendo em agosto.
Os interessados em participar no concurso devem correr e iniciar logo a preparaÃ§Ã£o.
A remuneraÃ§Ã£o inicial de gari Ã© de R$2.442,46, valor que inclui R$1.317,46 de
vencimento-base, R$600 de auxÃ-lio-alimentaÃ§Ã£o ou refeiÃ§Ã£o e R$526 de gratificaÃ§Ã£o
por insalubridade.
O regime de trabalho dos garis da Comlurb Ã© de 44 horas semanais, com a possibilidade de
horas-extras remuneradas. Todos terÃ£o direito a vale-transporte, plano de saÃºde, plano
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odontolÃ³gico, gratificaÃ§Ã£o por fÃ©rias, cesta natalina, entre outros benefÃ-cios previstos no
Acordo Coletivo de Trabalho.
EXPECTATIVA DE UM GRANDE NÃšMERO DE CONTRATAÃ‡Ã•ES
A Comlurb tem um tradiÃ§Ã£o de realizar um grande nÃºmero de contrataÃ§Ãµes, superando
bastante a oferta especificada em edital. No concurso de 2014, foram convocados 400
aprovados, embora o quantitativo fosse de 100 vagas.
Em 2013, foram chamados 939 garis. JÃ¡ no concurso de 2009, todos os 8 mil aprovados do
cadastro de reserva foram convocados.
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