
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 032 /2018.                                                     Em, 27 de março de 2018. 

 
REQUER AO EXMº. SR. PREFEITO  INFORMAÇÕES 

EESCLARECIMENTOS SOBRE O  PROCESSO 

SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA DE 

SERVIÇOS DE CABO FRIO – COMSERCAF . 
 

 Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, 

 

           O Vereador que este subscreve vem Requerer junto ao Poder Executivo, informações e 

esclarecimentos sobre o processo seletivo de contratação da Companhia de Serviços de Cabo 

Frio – COMSERCAF, são eles:                  

1. Qual a Justificativa da necessidade dessas contratações? 

2. Uma vez justificadas, qual o critério de seleção, utilizado nas novas 

contratações? 

3. Discriminação completa do número atual de funcionários da                  

autarquia, especificados e divididos em efetivos, contratados, comissionados e 

terceirizados.               

                  4. Esclarecimentos sobre as longas filas formadas para inscrição. 

        

            Aproveitamos a oportunidade para solicitar mudanças no sistema em tela para evitar o 

sofrimento dos trabalhadores com o tempo de espera na fila para inscrição. 

 

Sala das Sessões, 27 de março de 2018. 

 

 

Rafael Peçanha de Moura 

Vereador - Autor 

                              

JUSTIFICATIVA: 

É função do Poder Legislativo Municipal fiscalizar e requerer informações ao Poder 

Executivo.  

No último dia 26, centenas de pessoas formaram uma grande fila para pleitear uma 

vaga de emprego na COMSERCAF, e de acordo com o site da Prefeitura Municipal de Cabo 

Frio, ao todo foram oferecidas 1600 vagas, para homens e mulheres, para o cargo de auxiliar 

de serviços gerais, sendo que, segundo informações do site G1, a primeira candidata chegou 

às 11h da manhã de domingo (25).  

Os candidatos permaneceram por longo tempo na fila, expostos ao sol muito forte, 

entre eles, também havia idosos, aguardando por uma oportunidade de trabalho. 

Deste modo, requeremos informações e esclarecimentos sobre a justificativa da 

necessidade dessas contratações, as quais, uma vez justificadas, questionamos qual o critério 

de seleção utilizado, bem como, solicitamos a discriminação completa do número atual de 

funcionários da autarquia, especificados e divididos em efetivos, contratados, comissionados e 

terceirizados e por fim requeremos  mudanças no sistema em tela para evitar o sofrimento dos 

trabalhadores com o tempo de espera na fila para inscrição. 

              Diante do exposto e pelo forte relevo social da medida ora proposta, solicitamos o 

apoio dos Nobres Pares desta Casa Legislativa. 


