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Estado do Rio de Janeiro
Município  de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Gabinete da Presidência.

PORTARIA N° 042, DE 17 DE MARÇO DE 2014.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR JOCIMAR AMORIM para exercer o Cargo em Comissão de
Assistente das Comissões Permanentes – símbolo DG-8, código identificador
DG8-025, a contar desta data. 
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

Nova Iguaçu, 17 de março de 2014.

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

ECONOMIA E EMPREGO

var identidade, CPF e cartei-
ra de trabalho, de segunda a
quarta-feira, entre 9h e 16h, à
Avenida Presidente Vargas
1.001, 16º andar, no Centro
do Rio. O cadastro também
pode ser feito no site
www.hortifruti.com.br/traba-
lheconosco. Outra opção é
enviar o currículo para cin-
tia.lopes@hortifruti.com.br,
escrever no assunto PCD e
especificar a deficiência.

A rede oferece salário com-
patível com o mercado, vale
transporte, refeição, cesta bási-
ca, assistência médica e odon-
tológica e seguro de vida.

A rede de supermercados
Hortifruti está fazendo seleção
pra galera que é pra lá de espe-
cial. A galera com deficiência
pode se candidatar pra 30 va-
gas nos cargos de empacota-
dor, repositor, manipulador de
alimentos, atendente, opera-
dor de caixa e auxiliar de servi-
ços gerais. Não precisa ter ex-
periência. Para concorrer, os
profissionais precisam estar,
pelo menos, cursando o Ensi-
no Fundamental. Ser maior de
18 anos é obrigatório.

Os candidatos vão passar
por seleção de currículos e
entrevista individual. É só le-

Hortifruti: cesta
tá com 30 vagas

SUPERMERCADO SELECIONA PROFISSIONAIS COM DEFICIÊNCIA

FABIO ROSSI /27.10.2011

O IBMR está com inscri-
ções abertas até sexta-feira
para o Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técni-
co (Pronatec). O centro
universitário oferece 160
vagas para cursos técnicos

gratuitos nas áreas de análi-
ses químicas, massoterapia,
análises clínicas e cuidados
de idosos, com duração mí-
nima de 1 ano. O estudante
precisa ter entre 16 e 59
anos e ter concluído o Ensi-

no Médio em escola pública
ou em escola particular com
100% de bolsa. Basta se ca-
dastrar no site www.sisutec-
.mec.gov.br. Mais informa-
ções: www.ibmr.br/prona-
tec ou 2557-0001.

Pronatec abre inscrições
UNIVERSIDADE TEM 160 VAGAS GRATUITAS PARA CURSOS TÉCNICOS


