
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS 
 

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.  
 

EDITAL 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 
EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
 
O DIRETOR-PRESIDENTE E A DIRETORA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA AGÊNCIA DE 
FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. - AgeRio, no uso de suas atribuições, tornam pública a abertura 
de inscrições e estabelecem normas para realização de Concurso Público para provimento de 15 (quinze) vagas e 
formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista de Desenvolvimento, Advogado e Engenheiro, em 
conformidade com a legislação pertinente e com o disposto neste edital. 
 
1 - O Concurso será regido pelo Edital nº 01, de 25 de fevereiro de 2014, disponível no site da Fundação Dom Cintra, 
no endereço eletrônico www.domcintra.org.br 
 
2 - Cargo: Analista de Desenvolvimento. 
2.1 - Áreas de atuação: Crédito e Risco, Operações, Gestão de Pessoas, Comunicação e Marketing, Finanças e 
Administração, Contabilidade e Tecnologia da Informação. 
 
3 - Cargo: Advogado. 
3.1 - Área de atuação: Jurídico Contencioso e Jurídico Consultivo. 
 
4 – Cargo: Engenheiro  
4.1 – Área de atuação: Gerência de Engenharia (Civil). 
 
5 - Pré-requisitos: 
5.1 - Analista de Desenvolvimento: diploma ou certificado, devidamente registrado, fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área. 
5.2 - Advogado: diploma ou certificado, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo 
MEC, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito e registro ou inscrição na entidade 
profissional competente. 
5.3 – Engenheiro: diploma ou certificado, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida 
pelo MEC, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia Civil e registro ou inscrição na 
entidade profissional competente. 
 
6 - Vagas. 
6.1 - Analista de Desenvolvimento: total de 10 (dez) e formação de cadastro de reserva, sendo 07 (sete) vagas para 
os candidatos que concorrem às vagas de ampla concorrência, 01 (uma) para os candidatos que concorrem às 
vagas reservadas para portadores de necessidades especiais e 02 (duas) para os candidatos que concorrem às 
vagas reservadas para negros e índios. 
6.2 - Advogado: total de 03 (três) vagas de ampla concorrência e formação de cadastro de reserva. 
6.3 – Engenheiro: total de 02 (duas) vagas de ampla concorrência e formação de cadastro de reserva.  
 
7 - Remuneração. 
7.1 - Analista de Desenvolvimento: R$ 3.899,12 (três mil, oitocentos e noventa e nove reais e doze centavos), 
acrescida de vale refeição (R$ 527,12) e alimentação (R$ 377,94), 13ª cesta alimentação, vale transporte, plano de 
saúde e odontológico, auxílio creche ou babá e auxílio filho excepcional e demais benefícios estabelecidos pela 
Convenção Coletiva de Trabalho. 
 
7.2 – Advogado e Engenheiro: R$ 6.102,00 (seis mil, cento e dois reais), acrescida de vale refeição (R$ 527,12) e 
alimentação (R$ 377,94), 13ª cesta alimentação, vale transporte, plano de saúde e odontológico, auxílio creche ou 
babá e auxílio filho excepcional e demais benefícios estabelecidos pela Convenção Coletiva de Trabalho. 
 
  
8 - Regime e Jornada de Trabalho: A contratação será realizada pelos preceitos da Consolidação das leis do 
Trabalho (CLT), Legislação Complementar, Regulamento de Pessoal e ao Plano de Cargos e Salários da AgeRio, 
sendo a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais para o cargo de Analista de Desenvolvimento e 40 
(quarenta) horas semanais para os cargos de Advogado e Engenheiro. 
 
9 - Valor da Taxa de Inscrição: R$ 75,00 (setenta e cinco reais) para todos os cargos. 
 



10 - As inscrições serão realizadas pela internet na página do concurso, no endereço eletrônico 
www.domcintra.org.br, no período das 10 horas do dia 10 de março de 2014, às 23h59 min. do dia 10 de abril de 
2014.  
 
11 - Etapas do Concurso:  
O Concurso Público será composto de: 
a) Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos a todos os cargos; 
b) Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos a todos os cargos. 
 
 
 


