Assessoria de Comunicação Social :: GM-Rio
Concurso GM-Rio – 2012 – Cargos administrativos
Principais dúvidas
Quantas vagas estão disponíveis no concurso?
O concurso público é para o preenchimento de 125 vagas (Nível Superior e Médio) para
cargos administrativos da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Há vagas reservadas à
pessoa com deficiência e para negros e índios.
Quais são os cargos disponíveis?
Há vagas para administrador (04), assessor jurídico (04), bibliotecário (01), pedagogo (03),
assistente social (06), contador (02), psicólogo (04), técnico em contabilidade (04) e
agente administrativo (100)
Qual é a remuneração?
A remuneração mensal será de acordo com o cargo escolhido. São oferecidos Auxílio
Transporte no valor de R$ 121,00 (cento e vinte um reais), para os Cargos que tenham
vencimentos até 04 (quatro) salários mínimos e Tíquete Alimentação / Refeição no valor
de 360,00 (trezentos e sessenta reais).
Quem pode fazer o concurso?
Qualquer pessoa, brasileiro nato ou naturalizado, que tenha qualificação mínima exigida
para os cargos, conforme determina o edital. É preciso estar em dia com as obrigações
militares, se do sexo masculino; atender ao estabelecido no Decreto Nº 35610, de
15/05/2012, que institui o regime “Ficha Limpa” como requisito para o ingresso em cargo
ou emprego público no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município
do Rio de Janeiro.
Até quando vai a inscrição?
O período de inscrição começa às 10 horas da manhã do dia 13 de novembro e vai até as
23h59min do dia 28 de novembro. Os candidatos só poderão se inscrever pela internet,
através de requerimento específico disponível no site http://concursos.rio.rj.gov.br. O
valor da taxa de inscrição varia entre R$40 ou R$60.
Como será a avaliação e quais as disciplinas exigidas ?
A avaliação dos candidatos será feita através de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e
classificatório, conforme quadro presente no edital, com base no conteúdo programático
constante do Anexo Único do edital.

