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O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, reforÃ§ou, na Ãºltima quinta-feira, 11 de abril, a
realizaÃ§Ã£o do novo concurso pÃºblico da PC RJ (PolÃ-cia Civil do Rio de Janeiro). Na
ocasiÃ£o, reconheceu que a corporaÃ§Ã£o trabalha com um terÃ§o do efetivo e confirmou que
a seleÃ§Ã£o deverÃ¡ contar com uma oferta de aproximadamente 1.000 vagas, sendo 180
para delegados e 820 para outras carreiras.
Em marÃ§o, o secretÃ¡rio da corporaÃ§Ã£o, Marcus Vinicius Braga, em declaraÃ§Ã£o para a
RÃ¡dio CBN, disse que os editais deverÃ£o ser publicados atÃ© julho. Oficialmente, a
corporaÃ§Ã£o conta com 96 vagas autorizadas, uma vez que o governador ainda nÃ£o
divulgou autorizaÃ§Ã£o formal para as 1.000 oportunidades anunciadas.
Cargos oferecidos
O secretÃ¡rio da PolÃ-cia Civil jÃ¡ havia confirmado que as oportunidades serÃ£o para os
cargos de delegados, agentes e peritos. A distribuiÃ§Ã£o das vagas por cargos ainda serÃ¡
confirmada. Nos trÃªs casos, para concorrer serÃ¡ necessÃ¡rio possuir formaÃ§Ã£o de nÃ-vel
superior. A remuneraÃ§Ã£o inicial do perito Ã© de R$ 8.469,34, enquanto para delegado Ã©
de R$ 18.157,73, jÃ¡ considerando auxÃ-lio-alimentaÃ§Ã£o de R$ 264. "O governador jÃ¡
autorizou. A comissÃ£o jÃ¡ se reuniu ontem e jÃ¡ deu inÃ-cio aos estudos para a elaboraÃ§Ã£o
do edital", disse o secretÃ¡rio.
O Ã³rgÃ£o jÃ¡ contava com concurso autorizado, desde 27 de junho de 2018, para o
preenchimento de 96 vagas, sendo seis para auxiliar de necropsia, quatro de tÃ©cnico de
necropsia, 20 para perito legista, 50 para inspetor e 16 para delegado. Agora, deverÃ¡ ser
confirmado se a quantidade de vagas para os cargos anunciados serÃ¡ mantida.
Vale lembrar que, embora a autorizaÃ§Ã£o fosse para o preenchimento de 16 vagas, a oferta
ainda pode sofrer alteraÃ§Ã£o, tendo em vista que o estado se encontra sob aÃ§Ã£o de
medida protetiva. Com isto, somente pode realizar concursos pÃºblicos para suprir
necessidades surgidas em casos de aposentadorias, mortes ou exoneraÃ§Ãµes a partir de
setembro, quando o estado entrou no regime de recuperaÃ§Ã£o.
Curso para Delegado
De acordo com o secretÃ¡rio da casa civil, JosÃ© Luis Zamith, o estudo para o novo concurso
agora deverÃ¡ ser enviado para o Conselho de Regime de RecuperaÃ§Ã£o Fiscal, no sentido
de comprovar que a contaraÃ§Ã£o dos servidores nÃ£o acarretarÃ¡ em desequilÃ-brio
financeiro.
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