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EMPREGO

Se você sempre quis apren-
der alguma técnica artesa-
nal para fazer grana extra
vendendo produtos, a Caçu-

la Artes Manuais promove
um evento, a partir de ama-
nhã, com cinco mil vagas em
cursos, no estacionamento

do Shopping Itaboraí Plaza
(Rodovia BR-101, Km 295),
em Itaboraí. As inscrições
serão feitas na hora.

Cinco mil chances em cursos gratuitos de artesanato

O Rio Sul e o Madureira
Shopping já estão com as ins-
crições abertas para 950 va-
gas de trabalho temporário
para as festas de fim de ano.
No Rio Sul, em Botafogo, de-
verão ser abertas 600 vagas.
Já o Madureira Shopping de-
ve criar 350 chances destina-
das ao período do Natal.

Para se candidatar às va-
gas no Rio Sul, basta acessar o
site www.riosul.com.br e cli-
car no ícone “oportunidades”.
Para o shopping de Madurei-
ra, os interessados devem en-
tregar os currículos no Servi-
ço de Atendimento ao Consu-
midor (SAC) ou enviar pelo
email sac@madureirashop-
ping.com.br. Confira a seguir
alguns dos postos que preci-
sam ser preenchidos. 

VAGAS NO RIO SUL
Oh Boy – Vendedora /

Caixa (2 vagas); Sacada –
Vendedora / Caixa (2 va-
gas); Cantão – Vendedora /
Auxiliar de Loja / Auxiliar de
Caixa (3 vagas); Quem disse,
Berenice? – Vendedora /
Caixa (2 vagas); Artwalk –
Vendedor (1 vaga). 

VAGAS EM MADUREIRA
Board Session – Vende-

dor (1 vaga); Hering – Ain-
da não sabe os cargos; Ren-
ner – Recebendo currículos
para começar o processo
seletivo/ ainda não sabem
os cargos; Riachuelo – Re-
cebendo currículos para
começar o processo seleti-
vo/ ainda não sabem os
cargos. 

Shoppings
abrem mais
900 vagas
Rio Sul e Madureira Shopping
estão contratando temporários
para o período de fim de ano

O Rio Sul, em Botafogo, está com 600 oportunidades
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