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A PolÃ-cia Civil do Estado do Rio de Janeiro se prepara para divulgar, entre este mÃªs e o fim
do ano, o pacote de seis concursos autorizados pelo governo, visando ao preenchimento inicial
de 898 vagas. De acordo com a diretora da Acadepol, delegada JÃ©ssica Almeida, o primeiro
edital, previsto para sair atÃ© o prÃ³ximo dia 31, serÃ¡ para 44 peritos legistas.
O concurso, que serÃ¡ organizado pela FundaÃ§Ã£o GetÃºlio Vargas (FGV), serÃ¡ aberto a
graduados nas carreiras de FarmÃ¡cia, Medicina, Odontologia e BioquÃ-mica. Ao contrÃ¡rio do
que a corporaÃ§Ã£o costuma fazer, as vagas nÃ£o serÃ£o divididas por Ã¡reas e
especialidades, mas sim por especialidades e conteÃºdos programÃ¡ticos.
A remuneraÃ§Ã£o inicial do perito legista Ã© de R$3.592,88, incluindo alguns benefÃ-cios (os
rendimentos, referentes a marÃ§o, aumentarÃ£o mensalmente, atÃ© dezembro de 2014, em
virtude de reajuste de cerca de 70% do valor do salÃ¡rio concedido pelo governo no ano
passado).
A prÃ³xima seleÃ§Ã£o, tambÃ©m organizada pela FGV, serÃ¡ a de piloto, cargo que exige
nÃ-vel mÃ©dio e carteira de habilitaÃ§Ã£o de piloto comercial de helicÃ³ptero e proporciona
remuneraÃ§Ã£o de R$3.504,04 (em marÃ§o). Como a PolÃ-cia e a FGV precisarÃ£o enviar
para SÃ£o Paulo representantes para fechar contrato com a empresa responsÃ¡vel pelo exame
psicotÃ©cnico, que Ã© mais complexo que os dos demais cargos, o edital deverÃ¡ sair na
primeira quinzena de abril. A oferta serÃ¡ de quatro vagas, mais cadastro de reserva.
Em seguida, a prioridade da corporaÃ§Ã£o serÃ¡ a divulgaÃ§Ã£o, no inÃ-cio do segundo
semestre, do edital para 600 inspetores, funÃ§Ã£o voltada para graduados em qualquer Ã¡rea,
com carteira de motorista "B" (remuneraÃ§Ã£o de R$1.990,30), pois a ideia Ã© que o curso de
formaÃ§Ã£o seja iniciado jÃ¡ em 2011. As demais 250 oportunidades serÃ£o para 50
delegados (bacharelado em Direito e vencimentos de R$10.690,58), 100 papiloscopistas
(nÃ-vel superior em qualquer Ã¡rea e R$2.982,09) e 100 peritos criminais (graduaÃ§Ã£o
especÃ-fica e R$3.592,88).
Inspetor: 600 vagas para o nÃ-vel superior
O concurso mais aguardado da PolÃ-cia Civil do Rio de Janeiro neste ano Ã© para 600 vagas
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de inspetor. AlÃ©m da oferta ser maior que o dobro da soma das outras cinco, que totalizarÃ£o
298 oportunidades, o cargo serÃ¡ aberto para graduados em qualquer carreira, ao contrÃ¡rio,
por exemplo, de delegado (Direito) e perito legista (FarmÃ¡cia, Medicina, Odontologia e
BioquÃ-mica). Para disputar a funÃ§Ã£o ainda serÃ¡ preciso ter carteira de motorista categoria
"B".
A remuneraÃ§Ã£o do cargo, este mÃªs, Ã© de R$1.990,30, segundo a Secretaria de
Planejamento e GestÃ£o (Seplag). No entanto, em virtude de aumento concedido pelo governo
no ano passado, o valor subirÃ¡ mensalmente, atÃ© completar 70% dos vencimentos, atÃ©
dezembro de 2014.
A licitaÃ§Ã£o para definir a organizadora, que tambÃ©m serÃ¡ responsÃ¡vel pelos concursos
de papiloscopista, perito criminal e delegado, jÃ¡ foi iniciada. A expectativa Ã© que a
instituiÃ§Ã£o seja conhecida em algumas semanas, pois o edital estÃ¡ previsto para sair no
inÃ-cio do segundo semestre, com o curso de formaÃ§Ã£o comeÃ§ando atÃ© dezembro.
O concurso abrangerÃ¡ provas objetiva de conhecimentos, de capacidade fÃ-sica,
psicotÃ©cnica e mÃ©dica, alÃ©m do prÃ³prio curso e investigaÃ§Ã£o social. Na Ãºltima
seleÃ§Ã£o, feita em 2008, o exame de mÃºltipla escolha contou com 20 questÃµes de
Conhecimentos BÃ¡sicos de MicroinformÃ¡tica, 40 de Conhecimentos de Direito e 40 de
LÃ-ngua Portuguesa.
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