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A PolÃ-cia Civil do Estado do Rio de Janeiro vai divulgar a abertura de novo edital de concurso
pÃºblico (Edital Concurso PolÃ-cia Civil PC RJ 2019) em breve. Na Ãºltima quinta-feira, 11 de
abril, o governador do Estado, Wilson Witzel, confirmou os preparativos do edital para mil
vagas. Segundo o chefe do executivo estadual, o certame contarÃ¡ serÃ¡ em torno de 180
vagas para delegado e 800 para outras funÃ§Ãµes de policial.
Os dados foram transmitidos por Witzel em entrevista ao Bom dia Rio, da Rede Globo. Â“A
PolÃ-cia Civil estava completamente desestruturada. O efetivo estÃ¡ hoje em um terÃ§o. Mas,
estamos com concurso previsto para delegado e policial. Com isso, nÃ³s comeÃ§amos a
recompor a capacidade desses policiais de operar. Principalmente, a PolÃ-cia JudiciÃ¡riaÂ”,
disse o chefe do executivo estadual.
O Governador do Estado, Wilson Witzel, anunciou que serÃ£o abertas 1.000 vagas para
corporaÃ§Ã£o. PorÃ©m, o chefe do executivo ainda nÃ£o autorizou formalmente em
publicaÃ§Ã£o no DiÃ¡rio Oficial. Por isso, a PolÃ-cia Civil ainda trabalha com o quantitativo
liberado no DiÃ¡rio Oficial do ano passado pelo ex-governador Luiz Fernando PezÃ£o. Na
ocasiÃ£o, ele liberou 96 vagas.
A fase de cotaÃ§Ã£o de preÃ§os das bancas interessadas em organizar o certame da
corporaÃ§Ã£o foi encerrada. De acordo com informaÃ§Ãµes da Academia de PolÃ-cia do Rio
(Acadepol) na Ãºltima segunda-feira, 08, o processo licitatÃ³rio jÃ¡ pode ser iniciado. AtÃ© oito
empresas enviaram propostas.
Os documentos das instituiÃ§Ãµes estÃ£o em anÃ¡lise no Departamento de AdministraÃ§Ã£o
e FinanÃ§as da corporaÃ§Ã£o (Dgaf) desde a Ãºltima quarta-feira, 03. O processo deve ser
encaminhado nos prÃ³ximos dias para ComissÃ£o Permanente de LicitaÃ§Ãµes (CPL) da
PC-RJ. O setor terÃ¡ missÃ£o de definir quais organizadoras serÃ£o escolhidas por meio de
licitaÃ§Ã£o ou dispensa.
De acordo com informaÃ§Ãµes da Acadepol, dois processos licitatÃ³rios estÃ£o tramitando,
sendo um para delegado e o outro para os demais cargos. Com isso, deverÃ¡ ser escolhida
uma organizadora para delegado e uma outra para os demais cargos do concurso (auxiliar de
necropsia, tÃ©cnico de necropsia, inspetor e perito).
Ainda sobre o nÃºmero de organizadoras que procuraram a PC-RJ para organizar os
concursos, a Acadepol disse que foram cerca de cinco empresas para o cargo de Delegado e
em torno de sete ou oito para os demais cargos. Algumas bancas querem concorrer aos dois
processos.
ApÃ³s escolha da banca, a corporaÃ§Ã£o vai ter 45 dias para divulgar os editais. Se as bancas

P�ina 1 / 6

Polícia Civil do RJ: edital com 1.000 vagas
http://capecurso.com.br/site/modules/news/article.php?storyid=11957

forem escolhidas atÃ© maio, Ã© bem possÃ-vel que o concurso seja divulgado entre junho e
julho, conforme desejo do secretÃ¡rio da corporaÃ§Ã£o, Marcus VinÃ-cius Braga. Em marÃ§o,
ele falou que Â“atÃ© julho todos os editais podem estar na ruaÂ”.
O Governador do Estado, Wilson Witzel, anunciou que serÃ£o abertas 1.000 vagas para
corporaÃ§Ã£o. PorÃ©m, o chefe do executivo ainda nÃ£o autorizou formalmente em
publicaÃ§Ã£o no DiÃ¡rio Oficial. Por isso, a PolÃ-cia Civil ainda trabalha com o quantitativo
liberado no DiÃ¡rio Oficial do ano passado pelo ex-governador Luiz Fernando PezÃ£o. Na
ocasiÃ£o, ele liberou 96 vagas.
O Conselho de SupervisÃ£o da RecuperaÃ§Ã£o Fiscal do Rio afirmou que sendo comprovadas
as vacÃ¢ncias (por aposentadoria e morte), nÃ£o haverÃ¡ obstÃ¡culo para abertura de novo
certame para mil vagas. Para a categoria, a seleÃ§Ã£o para novos policiais precisa ser feita o
mais rÃ¡pido possÃ-vel.
De acordo com dados do Sindicato dos Policiais Civis do Rio (Sindpol), a legislaÃ§Ã£o prevÃª
23.800 cargos preenchidos. No entanto, o Estado conta com apenas cerca de 9 mil agentes na
ativa. Desse total, 2.500 jÃ¡ poderiam ter se aposentado, mas continuam trabalhando.
Em entrevista Ã rÃ¡dio CBN, o secretÃ¡rio da corporaÃ§Ã£o confirmou que os editais serÃ£o
destinados para os cargos de delegado, inspetor, perito legista, tÃ©cnico de necropsia e
auxiliar de necropsia. Os editais serÃ£o publicados em cinco documentos de forma separada.
De acordo com o secretÃ¡rio, os trÃ¢mites para realizaÃ§Ã£o do certame jÃ¡ estÃ£o
adiantados.
Â“A comissÃ£o de concurso se reÃºne a todo momento. Alguns editais jÃ¡ estÃ£o sendo
preparados. Todas as etapas estÃ£o sendo cumpridas muito rapidamenteÂ”, frisou.
De acordo com Marcus, a carÃªncia de 15 mil policiais foi o motivo para a autorizaÃ§Ã£o de
um novo concurso da PolÃ-cia Civil do RJ. Â“Nosso dÃ©ficit Ã© muito grande e o governador
Wilson Witzel entendeu isso e jÃ¡ autorizou. A toda hora, ele me pergunta como estÃ¡ o
andamento das comissÃµesÂ”, disse o secretÃ¡rio.
O SecretÃ¡rio espera um concurso bastante concorrido, por isso recomenda uma boa
preparaÃ§Ã£o. Â“A gente espera que todos se preparem muito bem, estudem, porque ser
policial civil passa a ser a nossa vida. Ã‰ um trabalho que a gente faz para sociedade, Ã©
servir realmente Ã sociedade. Estudem bastante, pois serÃ¡ um concurso muito concorridoÂ”,
disse em entrevista Ã rÃ¡dio CBN.
O Concurso PC RJ
O concurso pÃºblico da PolÃ-cia Civil-RJ 2019 terÃ¡ objetivo de reforÃ§ar a SeguranÃ§a
PÃºblica do Estado. Â“A SeguranÃ§a PÃºblica continua sendo uma das prioridades do nosso
governo. Sabemos que uma PolÃ-cia Civil bem aparelhada e com capacidade de
investigaÃ§Ã£o poderÃ¡ desmobilizar o crime organizado. Os resultados estÃ£o comeÃ§ando
a aparecer. AlÃ©m de mais policiais nas ruas, a Secretaria de AdministraÃ§Ã£o PenitenciÃ¡ria
estÃ¡ fazendo diversas vistorias nas cadeias para apreender celulares e drogasÂ”, afirmou.
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A mais cotada para coordenar o certame Ã© a FundaÃ§Ã£o CEPERJ. A FundaÃ§Ã£o Centro
Estadual de EstatÃ-sticas, Pesquisas e FormaÃ§Ã£o de Servidores PÃºblicos do Rio de
Janeiro (Ceperj) tem prioridade nos concursos realizados pelo estado, conforme o Decreto
42.298/2010.
A carÃªncia de 15 mil policiais, segundo o chefe da pasta, foi o motivo para a autorizaÃ§Ã£o de
um novo concurso da PolÃ-cia Civil. Algumas carreiras da corporaÃ§Ã£o, como a de delegado,
nÃ£o tÃªm novos editais hÃ¡ seis anos. Â“Nosso dÃ©ficit Ã© muito grande e o governador
Wilson Witzel entendeu isso e jÃ¡ autorizou (o concurso). A toda hora, ele me pergunta como
estÃ¡ o andamento das comissÃµesÂ”, disse o secretÃ¡rio de PolÃ-cia Civil-RJ sobre o trabalho
na organizaÃ§Ã£o dos editais.
Os cargos
O cargo de TÃ©cnico em necropsia, de nÃ-vel fundamental, e Auxiliar em necropsia, de nÃ-vel
mÃ©dio, se fundiram e passarÃ£o a integrar um Ãºnico cargo: Agente de PolÃ-cia
TÃ©cnico-CientÃ-fica, com exigÃªncia de nÃ-vel mÃ©dio.
A funÃ§Ã£o de Inspetor Â– nÃ-vel superior passarÃ¡ a ser chamado de Oficial de PolÃ-cia
Civil. O requisito serÃ¡ o de nÃ-vel superior em qualquer Ã¡rea. O cargo de Perito Legista, com
exigÃªncia de nÃ-vel superior em Medicina, Odontologia, FarmÃ¡cia ou BioquÃ-mica
permanece com os mesmos requisitos e nomenclatura.
Por fim, o cargo de Delegado, com exigÃªncia de nÃ-vel superior em Direito, agora exigirÃ¡ a
graduaÃ§Ã£o na Ã¡rea com experiÃªncia de cinco anos de exercÃ-cio na Ã¡rea criminal ou
igual perÃ-odo de exercÃ-cio no judiciÃ¡rio ou nas PolÃ-cias estaduais ou federais.
O Concurso PolÃ-cia Civil PC RJ
O cargo de TÃ©cnico em necropsia, anteriormente de nÃ-vel fundamental, e Auxiliar em
necropsia, de nÃ-vel mÃ©dio, agora serÃ¡ chamado de Agente de PolÃ-cia
TÃ©cnico-CientÃ-fica. O requisito serÃ¡ o de nÃ-vel mÃ©dio e o salÃ¡rio serÃ¡ de R$4.506,27.
Para concorrer ao cargo de Oficial de PolÃ-cia Civil serÃ¡ necessÃ¡rio nÃ-vel superior em
qualquer Ã¡rea. Os profissionais aprovados no cargo fazem jus ao salÃ¡rio de R$6.280,31. Por
fim, a funÃ§Ã£o de MÃ©dico Legista tem exigÃªncia de graduaÃ§Ã£o nas Ã¡reas de Medicina,
Odontologia, FarmÃ¡cia e BioquÃ-mica. O salÃ¡rio Ã© de R$8.469,34.
Para concorrer ao cargo de Delegado, o candidato deverÃ¡ ter nÃ-vel superior em Direito,
devendo apresentÃ¡-lo na data da posse, o diploma devidamente registrado e emitido por
instituiÃ§Ã£o reconhecida pelo MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o. A remuneraÃ§Ã£o Ã© de
R$18.747,95, jÃ¡ incluso o auxÃ-lio-alimentaÃ§Ã£o de R$264,00.
Sobre os cargos
Auxiliar de Necropsia: exercer atividades de natureza repetitiva relacionada Ã remoÃ§Ã£o,
lavagem e asseio de cadÃ¡veres, limpeza e conservaÃ§Ã£o de necrotÃ©rios, em qualquer
Ã³rgÃ£o da PolÃ-cia Civil, compatÃ-vel com suas atribuiÃ§Ãµes; exercer outras atividades que
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forem definidas por lei ou outro ato normativo.
TÃ©cnico de Necropsia: exercer atividades de natureza repetitiva relativa Ã execuÃ§Ã£o de
trabalhos operacionais-complementares, na Ã¡rea de anÃ¡tomo-patologia, abrangendo a
realizaÃ§Ã£o de necropsia e dissecaÃ§Ã£o de cadÃ¡veres, sob supervisÃ£o direta de Peritos
Policiais, bem assim conservaÃ§Ã£o do material tÃ©cnico, em qualquer Ã³rgÃ£o da PolÃ-cia
Civil, compatÃ-vel com suas atribuiÃ§Ãµes; exercer outras atividades que forem definidas por
lei ou outro ato normativo.
Inspetor Policial: exercer atividades, envolvendo supervisÃ£o, coordenaÃ§Ã£o, orientaÃ§Ã£o e
controle chefias de policiais civis, bem como assistÃªncia Ã s autoridades superiores em
assuntos tÃ©cnicos especializados e fiscalizaÃ§Ã£o de trabalhos de seguranÃ§a,
investigaÃ§Ãµes e operaÃ§Ãµes policiais; exercer a seguranÃ§a de autoridades, de bens e de
serviÃ§os ou de Ã¡reas de interesse da seguranÃ§a interna, bem assim investigaÃ§Ãµes e
operaÃ§Ãµes policiais, com vistas Ã apuraÃ§Ã£o de atos e fatos que caracterizam
infraÃ§Ãµes penais; exercer, quando exigidas a especialidade e habilitaÃ§Ã£o profissionais,
atividades de natureza repetitiva, compreendendo a execuÃ§Ã£o qualificada, sob supervisÃ£o
e orientaÃ§Ã£o superior, dos trabalhos laboratoriais, relativos a determinaÃ§Ãµes, dosagens e
anÃ¡lises em geral, com vistas Ã investigaÃ§Ã£o policial, operar radiografias em vivo e em
cadÃ¡ver, para localizaÃ§Ã£o de projÃ©teis de arma de fogo ou outros, bem como tÃ©cnicas
histolÃ³gicas e hematolÃ³gicas; zelar, quando incumbido de sua guarda, pelo instrumento
tÃ©cnico e cientÃ-fico dos laboratÃ³rios de perÃ-cias, encarregando-se de sua preparaÃ§Ã£o
para exame em geral, limpeza e conservaÃ§Ã£o; exercer, ainda, quando exigidas, no concurso
pÃºblico, a especialidade e habilitaÃ§Ã£o profissionais, atividades de natureza tÃ©cnica,
envolvendo supervisÃ£o, orientaÃ§Ã£o e execuÃ§Ã£o de serviÃ§os em oficinas ou unidades
policiais relacionadas com a funÃ§Ã£o, bem assim a revisÃ£o de trabalho de equipes de
funcionÃ¡rios de categoria igual ou inferior, alÃ©m de outras relativas Ã s Ã¡reas de
informÃ¡tica e de telecomunicaÃ§Ãµes policiais; dirigir viaturas policiais, quando a situaÃ§Ã£o
o exigir, em qualquer Ã³rgÃ£o da PolÃ-cia Civil, compatÃ-vel com suas funÃ§Ãµes; exercer,
quando ocupante da classe ComissÃ¡rio de PolÃ-cia, alÃ©m da assistÃªncia Ã s autoridades
superiores em assuntos tÃ©cnicos especializados e fiscalizaÃ§Ã£o de trabalhos de
seguranÃ§a, investigaÃ§Ãµes e operaÃ§Ãµes policiais, seguranÃ§a de autoridades, bens,
serviÃ§os e de Ã¡reas de interesse da seguranÃ§a pÃºblica, investigaÃ§Ãµes e operaÃ§Ãµes
policiais, com vistas Ã apuraÃ§Ã£o de atos e fatos que caracterizam infraÃ§Ãµes penais,
tambÃ©m, a supervisÃ£o, coordenaÃ§Ã£o, orientaÃ§Ã£o e o controle de chefias de equipes
de policiais civis hierarquicamente subordinados; exercer outras atividades que forem definidas
por lei ou outro ato normativo.
O Delegado de PolÃ-cia deverÃ¡: Â– zelar pela seguranÃ§a do Estado e de sua populaÃ§Ã£o;
Â– concorrer para a manutenÃ§Ã£o da ordem pÃºblica; Â– assegurar a observÃ¢ncia da lei;
Â– defender as instituiÃ§Ãµes pÃºblicas; Â– promover a prevenÃ§Ã£o, a apuraÃ§Ã£o e a
repressÃ£o das infraÃ§Ãµes penais; Â– assegurar o exercÃ-cio pleno da cidadania e das
liberdades individuais; Â– exercer atividades de nÃ-vel superior, compreendendo supervisÃ£o,
planejamento, coordenaÃ§Ã£o e controle, no mais alto nÃ-vel de hierarquia da
AdministraÃ§Ã£o Policial do Estado; Â– exercer atividades de pesquisa, orientaÃ§Ã£o e
organizaÃ§Ã£o de trabalhos tÃ©cnicos relacionados com seguranÃ§a, investigaÃ§Ã£o e
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operaÃ§Ãµes policiais; Â– exercer atividades de comando, coordenaÃ§Ã£o e controle de
programas, planos, projetos e realizaÃ§Ãµes, assessoramento e auditagem; Â– exercer
atividades de direÃ§Ã£o e chefia nos vÃ¡rios escalÃµes da estrutura organizacional da PolÃ-cia
Civil; Â– exercer atividades de direÃ§Ã£o de DivisÃµes, Delegacias Especializadas e Policiais,
de conformidade com a escala hierÃ¡rquica, instauraÃ§Ã£o e presidÃªncia de todos os
procedimentos de PolÃ-cia JudiciÃ¡ria; Â– e outras atividades que forem definidas por lei ou
regulamento.
Concurso PolÃ-cia Civil PC RJ 2019 para Delegado terÃ¡ cinco etapas
O edital de Delegado contarÃ¡, conforme previsto em lei, com as seguintes etapas:
a) 1Âª Etapa Â– Prova Objetiva Preliminar, de carÃ¡ter eliminatÃ³rio, abordando todas as
disciplinas constantes do ConteÃºdo ProgramÃ¡tico, com questÃµes de mÃºltipla escolha;
b) 2Âª Etapa Â– Provas Discursivas EspecÃ-ficas, de carÃ¡ter eliminatÃ³rio e classificatÃ³rio,
sobre todas as disciplinas constantes do ConteÃºdo ProgramÃ¡tico, com questÃµes
discursivas;
c) 3Âª Etapa Â– Provas Orais, de carÃ¡ter eliminatÃ³rio e classificatÃ³rio, com arguiÃ§Ã£o de
questÃµes sobre todas as disciplinas constantes do ConteÃºdo ProgramÃ¡tico;
d) 4Âª Etapa Â– Exame PsicotÃ©cnico, de carÃ¡ter eliminatÃ³rio;
e) 5Âª Etapa Â– Prova de Capacidade FÃ-sica e Exame MÃ©dico, ambos de carÃ¡ter
eliminatÃ³rio.
Ãšltimo concurso de Delegado foi divulgado em 2012
O Ãºltimo concurso de Delegado da PolÃ-cia Civil do Rio de Janeiro foi divulgado em 2012,
quando contou, a princÃ-pio, com 100 vagas. Logo depois, a oferta foi ampliada para 150
vagas. A FundaÃ§Ã£o Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB) organizou o certame.
A Prova Objetiva Preliminar, que integra a Primeira Fase do Concurso, teve carÃ¡ter
eliminatÃ³rio, compreendendo 100 (cem) questÃµes, distribuÃ-das entre as disciplinas de
Direito Penal (20 questÃµes), Direito Processual Penal (20 questÃµes), Direito Administrativo
(20 questÃµes), Direito Constitucional (20 questÃµes), Direito Civil (10 questÃµes) e Medicina
Legal (10 questÃµes), conforme quadro abaixo.
Participaram da segunda etapa (prova discursiva especÃ-fica), todos os candidatos aprovados
na Prova Objetiva Preliminar. As provas foram aplicadas, de forma agrupada, em 03 (trÃªs)
dias diferentes, sendo o primeiro grupo no sÃ¡bado, o segundo grupo no domingo seguinte e o
terceiro grupo no domingo subsequente. A avaliaÃ§Ã£o abordou questÃµes de Direito Penal
(04), Direito Processual Penal (04), Direito Administrativo (04), Direito Constitucional (04),
Medicina Legal (04) e Direito Civil (04), conforme disposto no quadro abaixo.
Sobre o Ã³rgÃ£o
A primeira polÃ-cia existente no Rio foi a Guarda Escocesa, trazida por Villegagnon em 1555,
para lhe garantir a vida, permitindo-lhe colocar em execuÃ§Ã£o um regime opressor e severo.
No dia 1Âº de marÃ§o de 1565, na vÃ¡rzea existente entre o Morro Cara de CÃ£o, hoje SÃ£o
JoÃ£o, e o pico do PÃ£o de AÃ§Ãºcar foi fundada solenemente a cidade de SÃ£o SebastiÃ£o
do Rio de Janeiro. Nessa ocasiÃ£o, EstÃ¡cio de SÃ¡ nomeou as primeiras autoridades, sendo
indicado para o cargo de Alcaide Pequeno Â– encarregado das diligÃªncias noturnas o
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carcereiro Francisco Fernandes.
Nesse dia foram nomeados ainda, Pedro Martins Namorado Â– Juiz das Terras; Antonio de
Marins Coutinho Â– Provedor da Fazenda Real; Francisco Dias Pinto Â– Alcaide Mor; Pedro
Costa Â– TabeliÃ£o, EscrivÃ£o das Sesmarias e Oficial de Armas da Cidade; JoÃ£o Grossi Â–
AlmotacÃ© , funcionÃ¡rio incumbido da aferiÃ§Ã£o dos pesos e medidas, preÃ§os de
comestÃ-veis e asseio da populaÃ§Ã£o.
A PolÃ-cia Civil do Estado do Rio de Janeiro tem missÃ£o de garantir os direitos fundamentais
atravÃ©s da apuraÃ§Ã£o eficiente e qualificada das infraÃ§Ãµes penais.
Valores Â– Ã‰tica, Hierarquia e disciplina, Comprometimento, valorizaÃ§Ã£o do servidor,
Garantia dos direitos fundamentais, Foco no cidadÃ£o, ExcelÃªncia e transparÃªncia na
prestaÃ§Ã£o do serviÃ§o policial, GestÃ£o por resultado e Parcerias institucionais.
VisÃ£o Â– Ser reconhecida como polÃ-cia cidadÃ£ e referÃªncia pelo alto Ã-ndice de
elucidaÃ§Ã£o das infraÃ§Ãµes penais.
InformaÃ§Ãµes do concurso
Concurso: PolÃ-cia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PC-RJ)
Banca organizadora: a definir
Escolaridade: fundamental, mÃ©dio e superior
NÃºmero de vagas: 1.000
RemuneraÃ§Ã£o: AtÃ© R$18.747,95
InscriÃ§Ãµes: a definir
Taxa de InscriÃ§Ã£o: a definir
Provas: a definir
SituaÃ§Ã£o: AUTORIZADO
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