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EMPREGO E ECONOMIA

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

PORTARIA N° 161, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
RESOLVE:
Art. 1° - TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 159/14 que nomeou LUIS
FELIPE PALMIERI DE LACERDA para exercer o Cargo em Comissão de ASSESSOR I
- GABINETE DE VEREADOR, símbolo DG5, Código Identificador DG5-088.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 11 de setembro de 2014

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

PORTARIA N° 162, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR MATEUS LUIZ FERREIRA TERRA para exercer o Cargo em
Comissão de ASSESSOR I - GABINETE DE VEREADOR, símbolo DG5, Código
Identificador DG5-088.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 11 de setembro de 2014

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2014
A Prefeitura Mun. de Vassouras torna público, nos termos do Dec. n°
2.638/07, que realizará no dia 24/09/2014, às 10:30h24/09/2014, às 10:30h, licitação na
modalidade Pregão Presencial, tendo como objeto a contratação decontratação de
infraestrutura p/ o Aniversário de Vinfraestrutura p/ o Aniversário de Vassouras (palco, som, luz, grades,assouras (palco, som, luz, grades,
banheirbanheiros, telões, geradoros, telões, geradores, tendas, etc)es, tendas, etc). Edital disponível em
www.vassouras.rj.gov.br ou Av. Octavio Gomes, 395, das 12:00 às 18:00h
– 2ª a 6ª feira. Tel. (24) 2491-9000.

Vassouras - RJ, 12 de setembro de 2014
Gilder P. Arantes

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

operador de telemarketing,
em Queimados, 71 de embala-
dor a mão, em Nilópolis, 70 de
atendente de lanchonete, em
Magé, 30 de auxiliar nos servi-
ços de alimentação, em Nova
Iguaçu, e 20 de motorista de
ônibus rodoviário, em Duque
de Caxias.

A Região Serrana e vários
outros municípios do estado
também estão com oportu-
nidades abertas. Para mais
informações sobre vagas e
postos de atendimento, li-
gue para (21) 2332-9999 ou
acesse o site http://
www.rj.gov.br/web/setrab. 

Tá na hora de aproveitar
uma das 3.501 oportunidades
oferecidas pela Secretaria es-
tadual de Trabalho e Renda
(Setrab). As chances estão es-
palhadas por todo o estado
do Rio, com salários que vão
até R$ 2.896 e a possibilidade
de benefícios, como: vale-
transporte, plano de saúde e
plano odontológico, vale-re-
feição ou alimentação. Há va-
gas de trabalho para portado-
res de necessidades especiais.

Comércio, telemarketing e
limpeza são as profissões que
têm a maior quantidade de
postos em aberto. Somente
na Região Metropolitana, es-
tão sendo ofertadas 1.831 va-
gas, sendo 300 para operador
de telemarketing, 239 para
vendedor no comércio vare-
jista, 168 para faxineiro, 159
para operador de caixa, 100
para estivador e 95 para em-
balador a mão.

A Baixada, por sua vez, tem
953 vagas disponíveis. Desta-
que para 110 chances de ope-
rador de caixa e 75 de faxinei-
ro, em Belford Roxo, 100 de

Três mil vagas:
pegue já a sua

SETRAB CONVOCA GALERA DE TODOS OS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE

BO comércio da Saara é um dos locais que mais estão empregando

DIVULGAÇÃO

MAIS

A empresa Lillo do Bra-
sil informou que um lote
da chupeta Lillo Funny
Coleção Bichos Ortodôn-
tica deve ser trocada devi-
do a riscos que a criança
corre ao usá-la. O proble-
ma está no desmonte do
objeto, que solta partes
pequenas que podem ser
engolidas pelos pequenos,
levando a possibilidade de
engasgamento. 

A falha está no lote de
código 670110, fabricado
em 17 de maio de 2013. A
campanha de chamamento
para recolhimento e subs-
tituição de 6.432 unidades
já está em andamento.

Para mais informações
sobre as trocas, entre em
contato com a empresa pe-
lo telefone (21) 2414-4141,
ou pelo site http://lil-
lo.net.br/comunicado/. 

Chupetas da Lillo Brasil
precisam ser trocadas

Ainda dá tempo de con-
correr às vagas para cursos
gratuitos da Secretaria
municipal de Trabalho e
Emprego (SMTE), em
parceria com o Pronatec.
São 201 chances, no total,
para aulas de formação e
qualificação profissional. 

Os cursos serão dados
pelo Sistema “S”(Senai,

Senac, Senat e Cetiqt) e pelo
Colégio Pedro II, com início
até meados de novembro.

Para se inscrever nos cur-
sos do Pronatec Trabalhador,
os candidatos devem apre-
sentar identidade, CPF e car-
teira de trabalho. Para os cur-
sos do Pronatec Brasil Sem
Miséria (renda mensal de até
meio salário mínimo por pes-

soa ou renda mensal total
de até três salários míni-
mos), além dos documen-
tos mencionados, será ne-
cessário estar inscrito no
Cadastro Único do Gover-
no Federal.

Se você se interessou e
quer saber quais cursos es-
tão disponíveis, acesse o site
www.rio.rj.gov.br/web/smte. 

Senac oferece cursos grátis
AULAS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMEÇAM EM NOVEMBRO


