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EMPREGO E ECONOMIA

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

ORDEM DE SERVIÇO Nº 034/2014.
Nova Iguaçu, 16 de setembro de 2014.

Assunto: dispõe sobre o horário de expediente da Câmara Municipal a
partir de 22 de setembro de 2014.
Para conhecimento desta Casa Legislativa e devidos fins, torno
público o seguinte:
Art. 1° O Horário de funcionamento desta Câmara, a partir de 22 de
setembro de 2014 será das 09 às 11 horas e trinta minutos e das 13
às 19 horas.
Parágrafo único: das 11 horas e trinta minutos às 13 horas a Câmara
permanecerá fechada para almoço.
Art. 2° Compete à Diretora Geral manter cópia desta Ordem de
Serviço no Quadro de Avisos da Câmara.   
Art. 4° Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data da sua
publicação.
Art. 5° Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
Publique-se,
Cumpra-se.

Nova Iguaçu, 16 de setembro de 2014

Mauricio Morais
Presidente

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos/PMR torna público a realização
das seguintes licitações: Pregão Presencial nº 392/2014 - Objeto: aquisição de material de
expediente (cartolina, clips, cola, fita adesiva, pasta suspensa, calculadora, estojo, bor-
racha, mochila etc.), para ser utilizado pela Fundação CONFIAR, através do Proc. Adm. nº
13.709/2014 - Data/Hora: 01/10/2014, às 09:00 horas, Pregão Presencial nº 407/2014 -
Objeto: aquisição de material de informática (computador, processador Intel, tablet, im-
pressora, nobreak, pen drive, dvd e cd regraváveis)  para atender as necessidades da
AMAR através do Proc. Adm. nº 15.494/2014 - Data/Hora: 02/10/2014 às 15:30 horas. Os
editais encontram-se disponíveis nesta Superintendência, situada a Rua Augusto Xavier
de Lima, nº 251, Jd. Jalisco, Resende-RJ (Centro Administrativo), no horário de 09:00 às
11:00 e 13:30 às 16:00 horas de segunda a sexta-feira. Demais informações e questio-
namentos poderão ser enviados para o e-mail:editais.resende@gmail.com ou obtidas
através do tel: (0XX24) 3354-4625.

Carlos José da Silva
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

As vagas são para início
imediato, segundo informa-
ções da empresa. As inscri-
ções podem ser feitas no por-
tal www.mcdonalds.com.br,
acessando o link “Trabalhe
Conosco/Cadastre seu Currí-
culo”. Você também pode
entregar o currículo direta-
mente em um dos restauran-
tes da rede.

OUTRAS OFERTAS
Diversos restaurantes es-

tão contratando novos funcio-
nários para trabalhar na cozi-
nha. A Secretaria municipal
de Trabalho e Emprego (SM-
TE), por exemplo, está com
66 vagas abertas no setor, nas
funções de ajudante de cozi-
nha, chefe de cozinha, cozi-
nheiro geral, auxiliar de cozi-

nha e cozinheiro industrial.
Para concorrer, envie currí-

culo para um dos seguintes e-
mails: vagas@gmail.com, sm-
te.selecao@gmail.com ou sm-
teboasvagas@gmail.com. 

Você também pode ir a um
dos postos de atendimento da
secretaria, com documentos
como identidade e carteira de
trabalho. Os endereços são:
Rua Camaragibe 25 (Tijuca);
Estrada do Guerenguê 1.630
(Jacarepaguá); Rua Barcelos
Domingos 162 (Campo Gran-
de); Estrada do Dendê 2.080
(Ilha do Governador); Rua
Vinte e Quatro de Maio 931
(Méier); Rua da América 81
(Gamboa); Avenida Presi-
dente Vargas 1.997, Centro
(unidade destinada às pessoas
com deficiência). 

A rede de lanchonetes
McDonald’s abriu 150 vagas
de emprego para o cargo de
atendente de restaurante,
em unidades espalhadas por
vários bairros do Rio. As
chances são para ralar no pe-
ríodo noturno. Para se can-
didatar, basta estar cursando
ou ter concluído o Ensino
Fundamental.

Entre os benefícios ofere-
cidos pela empresa estão: ali-
mentação no local, seguro de
vida, plano de saúde, plano
odontológico, vale-transpor-
te, treinamento inicial e con-
tínuo e plano de carreira. O
local de trabalho será uma
das lojas localizadas em Vi-
cente de Carvalho, Tijuca,
Penha, Méier, Bonsucesso e
Ilha do Governador.

Um banquete de
vagas para você

MCDONALD’S E OUTROS RESTAURANTES ESTÃO CONTRATANDO

BOs interessados em trabalhar no McDonald’s devem ter Nível Fundamental

DIVULGAÇÃO

MAIS

Várias lojas já estão
fazendo promoções pa-
ra o Dia das Crianças.
Na Lojas Americanas,
quem fizer compras aci-
ma de R$ 70 concorre a
uma viagem para Los
Angeles, nos EUA. No
site da Casa&Video, os
brinquedos estão até
40% mais em conta. Os
supermercados Extra
tem a promoção “Caixa
mágica”, que vai dar 20
caixas recheadas de
brinquedos, no valor de
R$ 3 mil cada uma.

Lojas já têm
promoções
pras crianças


