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vida, cesta básica, além de
participação nos lucros.

Mas fique ligado! Os inte-
ressados nas chances devem

comparecer, de segunda a
sexta-feira, na Rua Alcindo
Guanabara, 24, 3º andar, Ci-
nelândia, no Centro.

Uma empresa multinacio-
nal de bebidas está com ins-
crições abertas para a contra-
tação de novos funcionários.
No total, são 60 vagas para a
área de vendedor externo.

Os candidatos devem ter
Ensino Médio completo e
carteira de habilitação. O
processo seletivo terá testes,
dinâmica de grupo e entrevis-
tas. Todas as oportunidades
são efetivas e a previsão é que
os profissionais já comecem a
trabalhar no mês que vem.

Os selecionados ficarão
responsáveis por visitar os cli-
entes diariamente para venda
de produtos, planejar ações
visando a fidelidade e o au-
mento gradativo das vendas
dos produtos da empresa.

Os locais de trabalho serão
nas zonas Norte, Sul, Oeste e
Centro. O salário fixo é de R$
900 mais a comissão, com a
faixa salarial podendo chegar
a R$ 2.300. Além disso, os
contratados recebem assis-
tências médica e odontológi-
ca, vale-refeição, seguro de

Empresa convoca
vendedores no Rio

AS VAGAS OFERECIDAS SÃO PARA QUEM TEM ENSINO MÉDIO

BOs vendedores de bebidas irão até a casa dos clientes da empresa

ANA BRANCO / 26.11.2010

O Extra já está com pro-
cesso seletivo aberto para
preencher as vagas de fim
de ano. São 2000 chances
para atuar no comércio,
centros de distribuição e va-
gas temporárias com possi-
bilidade de efetivação.

O salário médio é de R$
800, além de vale-transpor-
te e vale-refeição.

As oportunidades são
para quem tem escolarida-
de mínima de Ensino Fun-
damental completo.

Os postos de trabalho

são para diversas regiões:
Centro, Baixada, zonas
Norte, Oeste, Sul e Niterói.

Se você se interessou pe-
las vagas, envie o currículo
para o email extranatal@si-
metria-rh.com.br. Capriche
na seleção e boa sorte!

Extra Natal abre chances
para nível fundamental
A REDE OFERECE 200 VAGAS EM DIVERSAS REGIÕES DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2013 Termo Aditivo
ao Contrato de locação de serviços que entre si fazem o Município de Comendador Levy Gasparian,
neste ato representado pelo Secretário de Saúde ADRIANO SEIXAS VASCONCELOS, brasileiro, casado,
domiciliado legalmente na Av. Vereador José Francisco Xavier, 01, Reta, Comendador Levy Gaspa-
rian-RJ, doravante denominada CONTRATANTE, e o (a) Sr. (a) Alessandra de Oliveira Gomes, resi-
dente e domiciliado na Rua Ilka Vieira de Mattos nº 224, Grotão, Comendador Levy Gasparian-RJ,
portador (a) da Carteira de Identidade nº 09884921-9  Detran /RJ e  inscrito (a) no CPF: 078496277-
41, neste ato denominado CONTRATADO na forma abaixo:Cláusula I – De acordo com o parecer do
Procurador Jurídico, fl 08, do processo administrativo  0952-2013, fica aditivado o valor do contrato
004/2013, para R$ 950,00 (Novecentos e cinquenta reais) mensais. Cláusula I.1 – O contratante fará
jus ao recebimento desse valor a partir   da publicação da lei de alteração. Cláusula II – O presente
aditivo encontra justificativa diante dos debates constantes do processo 0952/2013, e da lei 792/2013
publicada em 17 de abril de 2013 Cláusula III – Ficam mantidas as demais cláusulas constantes do
contrato principal. E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias
de igual teor e forma e para um só efeito na presença de 02 (duas) testemunhas. Comendador
Levy Gasparian, 20 de  Setembro de 2013.

Av. Vereador José Francisco Xavier, 01 - Centro
Comendador Levy Gasparian - RJ - CEP 25870-000
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Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Nova Iguaçu
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

OMITIDA DA PUBLICAÇÃO DO DIA 07.08.13

Processo nº 683/2013 - Baseado nos pareceres da ACI e da
Procuradoria, homologo a prorrogação do Contrato 002/2012, na
forma da cláusula 2.1, cujo objeto é a locação dos sistemas para
os setores de Contabilidade, Almoxarifado, Sistema orçamentário
e financeiro, Patrimônio, Recursos Humanos, folha de pagamento,
Transportes, Licitações, Protocolo e exportação de dados para o
SIGFIS TCE-RJ desta Casa, tendo como contratada a empresa
MICROCIS – CONSULTORIA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.,
no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) por mês,
pelo período de 06 (seis) meses, perfazendo o valor global de
R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Em, 06 de agosto de 2013.
MAURICIO MORAIS

Presidente

OMITIDO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 09.08.13

Termo Aditivo de Contrato de Locação dos Sistemas de Contabilidade,
Almoxarifado, Patrimônio, Recursos Humanos, Transportes, Licitação,
Protocolo Geral, Orçamentário e Financeiro, Folha de Pagamento e
exportação de dados para o SIGFIS TCE-RJ.

Termo Aditivo nº: 002/2013.
Processo nº: 683/2013 - CMNI.
Contratado:MICROCIS – CONSULTORIA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.
Prazo: 06 (seis) meses.
Início e Término: de 08/08/2013 a 07/02/2014.
Valor do Termo Aditivo: R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica).  
Assinatura do Termo: 08/08/2013.

Nova Iguaçu, 08 de agosto de 2013.
MAURICIO MORAIS

Presidente


