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EMPREGO E ECONOMIA

Há 336 vagas para operador de telemarketing no Rio

DIVULGAÇÃO

O Governo do Estado do
Rio de Janeiro e a Secretaria
de Estado de Trabalho e
Renda (Setrab) abriram 861
oportunidades de emprego
em todo o estado. Os salári-
os podem chegar a R$ 3 mil,
mais benefícios. São chan-
ces para ambos os sexos e
exigem formação entre o
ensino fundamental incom-
pleto e o superior completo.

Há 102 vagas para defi-
cientes, entre elas, 22 para
faxineiro, 18 para atenden-
te de lanchonete, 13 para re-
positor de mercadorias, dez
para copeiro, entre outras.
Para estagiários, são três
vagas: duas para informáti-
ca (a partir do 4º período) e
uma para direito (a partir

do 7º período).
Para a cidade do Rio há

685 chances, com destaque
para 336 vagas para operador
de telemarketing, 80 para
inspetor de alunos, 60 para
motorista de ônibus, 30 para
estoquista, entre outras. Na
Região Metropolitana, são 45
vagas sendo 15 para vende-
dor, dez para embalador,
quatro para operador de cai-
xa, quatro pra costureiro.

INSCREVA-SE
As inscrições podem ser

feitas nos postos SINE/Se-
trab (que podem ser con-
sultados no site
www.rj.gov.br) ou direta-
mente através do site www-
.maisemprego.mte.gov.br. 

Mais de 800 vagas abertas
em todo o estado do Rio
Oportunidades são para diversos níveis, e salários podem chegar a R$ 3 mil

Estão abertas as inscrições
para o processo seletivo para
450 vagas de oficiais tempo-
rários no serviço militar vo-
luntário na Marinha para am-
bos os sexos. As oportunida-
des são para quem possui en-
sino superior em diversas
áreas, tais como Saúde, Hu-
manas e Exatas. Os interessa-
dos podem se inscrever até 11
de novembro e é necessário
ter mais de 18 anos e menos
de 45 em 2017.

Para se inscrever basta
acessar o site www.ingresso-
namarinha.mar.mil.br, clicar
em “Serviço Militar Voluntá-
rio”, escolher o Distrito Naval
para o qual desejam concor-
rer e entrar no Aviso de Con-
vocação. A taxa é de R$55.

Os candidatos farão uma
prova com 50 questões obje-
tivas de Língua Portuguesa
e Formação Militar-Naval.
Para os médicos, serão 25
questões de Português e 25
de Conhecimentos Profissi-
onais. A prova para todos os
candidatos está prevista pa-
ra 8 de janeiro. Após essa
etapa, ainda haverá verifica-
ção de dados biográficos,
inspeção de saúde, prova de
títulos, verificação de docu-
mentos, designação à incor-
poração e incorporação.

Marinha tem 450
oportunidades
para nível superior

Inscrições estão abertas

GUILHERME PINTO/28.10.2015

PORTARIA N° 462, DE 15 DE OUTUBRO DE 2016.

OPRESIDENTEDACÂMARAMUNICIPALDENOVA IGUAÇU-RJUSANDODASATRIBUIÇÕES
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR JURANDI FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, para ocupar o Cargo em
Comissão de Assessor de Gabinete de Vereador, símbolo DG5, Código Identificador DG5-
049.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Nova Iguaçu, 15 de outubro de 2016

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

PORTARIA N° 461, DE 15 DE OUTUBRO DE 2016.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU- RJ USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
Art. 1° - EXONERAR FLÁVIO MÉDICI DA SILVA, do Cargo em Comissão de Assessor de

Gabinete de Vereador, símbolo DG5, Código Identificador DG5-049 a contar desta data.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 15 de outubro de 2016
Mauricio Morais

Presidente
CMNI


