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Durante a cerimÃ´nia de posse da nova chefe da PolÃ-cia Civil, delegada Martha Rocha, na
Ãºltima sexta-feira, dia 18, o procurador-geral de JustiÃ§a, ClÃ¡udio Soares Lopes, afirmou que
os preparativos do concurso para o quadro tÃ©cnico-administrativo do MinistÃ©rio PÃºblico do
Estado do Rio de Janeiro (MPE-RJ) deverÃ£o ser iniciados em breve. A seleÃ§Ã£o, que estÃ¡
programada para atÃ© junho, visarÃ¡ ao provimento inicial de 90 vagas, das quais 50 para
tÃ©cnico administrativo e 40 para analista administrativo (antigo tÃ©cnico superior
administrativo).
Enquanto o cargo de tÃ©cnico administrativo requer nÃ-vel mÃ©dio, para disputar uma vaga
de analista administrativo, o interessado deverÃ¡ possuir graduaÃ§Ã£o. O procurador-geral de
JustiÃ§a ainda nÃ£o definiu para quais carreiras o cargo serÃ¡ aberto, uma vez que haverÃ¡
levantamento das necessidades, mas, se for mantido o mesmo formato do Ãºltimo concurso,
promovido entre 2006 e 2007, poderÃ£o concorrer bacharÃ©is em CiÃªncias ContÃ¡beis,
CiÃªncias EconÃ´micas, AdministraÃ§Ã£o ou Direito.
AlÃ©m do status do Ã³rgÃ£o e do Plano de Cargos e SalÃ¡rios dos servidores, sancionado
pelo governador SÃ©rgio Cabral no Ãºltimo mÃªs de janeiro, outros atrativos do MPE sÃ£o a
estabilidade (regime estatutÃ¡rio) e as remuneraÃ§Ãµes iniciais, de R$3.852,08 (tÃ©cnico) e
R$5.969,09 (analista). Os rendimentos incluem vencimentos (R$3.302,88 para tÃ©cnico e
R$5.419,09 para analista) e auxÃ-lio-alimentaÃ§Ã£o (R$550). Ainda haverÃ¡
auxÃ-lio-transporte (R$124), auxÃ-lio-saÃºde (R$350, abrangendo dependentes) e possÃ-vel
adicional de cargo gerÃªncia (apenas para analista administrativo).
TradiÃ§Ã£o de muitas convocaÃ§Ãµes - Apesar da oferta ser de 90 vagas, a expectativa Ã©
que mais chamadas ocorram durante a validade do concurso. Para se ter uma ideia, na Ãºltima
seleÃ§Ã£o foram abertas, no total, 131 oportunidades, mas jÃ¡ foram convocados 649
aprovados (104 tÃ©cnicos superiores/analistas e 545 tÃ©cnicos administrativos). A validade
dessa seleÃ§Ã£o se encerrarÃ¡ no prÃ³ximo dia 18 de maio.
Como o procurador-geral de JustiÃ§a afirmou que o interessado deverÃ¡ tomar como base o
edital da Ã©poca, os candidatos devem atentar para as disciplinas que foram cobradas na
prova objetiva (Ãºnica etapa). AlÃ©m de LÃ-ngua Portuguesa, NoÃ§Ãµes de InformÃ¡tica e
OrganizaÃ§Ã£o do MPE, foi dada Ãªnfase para Direito nos ramos Constitucional e
Administrativo (apenas noÃ§Ãµes para tÃ©cnico de nÃ-vel mÃ©dio).
Fonte: Folha Dirigida
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