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Uma boa notÃ-cia para os interessados em ingressar na carreira militar: na Ãºltima terÃ§a-feira,
2, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, coronel SÃ©rgio
SimÃµes, confirmou para este ano a realizaÃ§Ã£o de concurso para soldado motorista, com
oferta de 300 vagas.
Â“Essa seleÃ§Ã£o jÃ¡ foi autorizada pelo governador SÃ©rgio Cabral e deverÃ¡ ocorrer muito
brevemente. Estimo que atÃ© o primeiro trimestre de 2012 esses novos servidores possam ser
incorporados. Assim, ficamos em uma situaÃ§Ã£o confortÃ¡vel em relaÃ§Ã£o ao efetivo para
todo o estadoÂ”, afirma.
O comandante ressaltou, ainda, que serÃ¡ realizada, atÃ© o fim deste ano, uma avaliaÃ§Ã£o
mais detalhada do quadro de pessoal, para que possa ser feito um planejamento de concursos
para 2012.
Para concorrer ao cargo de soldado motorista serÃ¡ preciso ter nÃ-vel mÃ©dio, altura mÃ-nima
de 1,60m (ambos os sexos) e carteira de habilitaÃ§Ã£o categoria Â“DÂ” (transporte de
passageiros, cuja lotaÃ§Ã£o exceda a oito lugares).
Como a comprovaÃ§Ã£o dos requisitos sÃ³ ocorrerÃ¡ no ato da posse, Ã© possÃ-vel que
aqueles que possuem habilitaÃ§Ã£o em outras categorias possam obter a carteira Â“DÂ”. No
entanto, para pleiteÃ¡-la, Ã© preciso ser maior de 21 e ter, no mÃ-nimo, um ano na categoria
Â“CÂ” ou dois anos na Â“BÂ”.
Segundo a Assessoria de Imprensa dos Bombeiros, o salÃ¡rio inicial deverÃ¡ ser de
R$1.615,46 (para quem nÃ£o tem dependentes) e R$1.742,01 (com dependentes). AlÃ©m
disso, a partir de setembro, os bombeiros terÃ£o direito a vale-transporte no valor mensal de
R$100.
O Ãºltimo concurso para esse cargo foi realizado em 2008, pela Funrio. No ocasiÃ£o, foi
proposta uma prova objetiva, composta por 40 questÃµes, sendo 20 de LÃ-ngua Portuguesa e
20 de MatemÃ¡tica. Garantiu aprovaÃ§Ã£o quem obteve, no mÃ-nimo, 50% de acertos.
Os habilitados na primeira etapa foram convocados para o teste de aptidÃ£o fÃ-sica, que
consistiu em corrida de meio fundo (2.400m), corrida de velocidade (100m), abdominal (35
repetiÃ§Ãµes), barra (3 repetiÃ§Ãµes) e nataÃ§Ã£o (50m). Quem nÃ£o alcanÃ§ou o Ã-ndice
satisfatÃ³rio em qualquer uma das modalidades teve direito, automaticamente, a uma segunda
e Ãºltima tentativa.

P�ina 1 / 2

Bombeiros: concurso para motorista
http://capecurso.com.br/site/modules/news/article.php?storyid=1801

Houve, ainda, um teste de habilidade especÃ-fica, em direÃ§Ã£o veicular, onde foram
pontudas as faltas graves, mÃ©dias e leves. Quem somou mais de trÃªs pontos foi
considerado inapto. Por fim, os aprovados realizaram exames de saÃºde e social e
documental.
No primeiro caso, os participantes tiveram que ficar atentos aos critÃ©rios mÃ©dicos de
exclusÃ£o, como nÃ£o possuir erupÃ§Ãµes eczematosas (espinhas), foliculite da barba
(inflamaÃ§Ã£o nos pÃªlos), tatuagens na mÃ£o, antebraÃ§o, pescoÃ§o e cabeÃ§a ou
atentatÃ³rias Ã moral e aos bons costumes e que cultuem a violÃªncia.
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