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Começam hoje inscrições para o concurso da Cdurp 
Prazo termina em 15 de dezembro. Salários variam de R$ 2 mil a R$ 7 mil 

  
Começam hoje e terminam no dia 15 de dezembro as inscrições para o primeiro concurso público 
promovido pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro 
(Cdurp), empresa da Prefeitura do Rio responsável pela requalificação da área de 5 milhões de 
metros quadrados (m²). O edital foi publicado no dia 1º de dezembro de 2011, no Diário Oficial do 
Município. A ficha de inscrição poderá ser acessada em http://concursos.rio.rj.gov.br.  A seleção é 
organizada pela Secretaria Municipal de Administração (SMA). 
  
Serão oferecidas oito oportunidades para contratação no início do ano que vem, com salários que 
variam entre R$ 2.000,00 e R$ 7.000,00, mais benefícios (ticket alimentação, auxílio-transporte e 
plano de saúde) para jornada de 40 horas semanais. As vagas são para Engenheiro Civil Pleno (R$ 
7.000,00), duas para Arquiteto e Urbanista Júnior R$ 5.500,00), uma para Agente de Administração 
(R$ 2.000,00), uma para Cadista (R$ 2.500,00) e uma para Advogado Junior (R$ 5.000,00).  
  
Candidatos deverão pagar taxa de inscrição no valor de R$ 50 (Cadista e Agente de Administração, 
que exigem Ensino Médio) e de R$ 60 (para os cargos de Ensino Superior) somente nos bancos 
credenciados - Banco do Brasil, Santander, Banco do Estado do Rio  Grande do Sul, Banco de 
Brasília, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, ABN Amro Bank, Mercantil do Brasil, HSBC, 
Safra, Citibank e Bacoob. 
  
As provas serão na Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com a disponibilidade de locais para 
realização. Data, horário e locais terão divulgação no Diário Oficial do Município e no 
site http://concursos.rio.rj.gov.br. Para os cargos de Nível Superior, a organizadora aplicará 
exames de Lingua Portuguesa, Noções de Inglês, Noções de Informática e Conhecimentos 
Específicos. Candidatos às vagas de Nivel Médio farão questões de Lingua Portuguesa, Matemática, 
Noções de Informática e Conhecimentos Específicos. 
O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de publicação do 
resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura do Rio. 
  
 

Requisitos para cada cargo 
Engenheiro Civil - Pleno  
• Nivel Superior Completo – Graduação em Engenharia Civil com o devido Registro no Órgão 
Fiscalizador da Profissão.  
• Experiência mínima de 05 (cinco) anos na área a que concorre e comprovada em carteira de 
trabalho.  
Arquiteto e Urbanista - Júnior  
• Nivel Superior Completo – Graduação em Arquitetura com o devido Registro no Órgão Fiscalizador 
da Profissão.  
• Experiência mínima de 01 (um) ano na área a que concorre e comprovada  em carteira de trabalho.  
Advogado - Júnior  
• Nivel Superior Completo – Graduação em Direito com o devido Registro no  Órgão Fiscalizador da 
Profissão  
• Experiência mínima de 01 (um) ano em escritório de advocacia e atuação na área de consultoria 
empresarial e contencioso comprovada em carteira  de trabalho  
Cadista  
• Nivel Médio Completo  
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• Experiência mínima de 01 (um) ano em empresa do ramo pertinente ao  emprego e comprovada em 
carteira de trabalho  
Agente de Administração  
• Nivel Médio Completo 
  
  
Luciene Braga  -  Assessora de Imprensa Porto Maravilha 

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A - CDURP  

Contatos:  +55  21  2976-6640,  2976-6656  e  8909-1623  • lubraga@cdurp.com.br 

Rua  Gago Coutinho 52, 5º andar  •  Laranjeiras   •  CEP 22.221-070  •  Rio de Janeiro - RJ 

Cadastre-se para receber avisos de pauta e comunicados em:  http://www.portomaravilha.com.br/web/esq/imprensa/cadastro.html 
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