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No Ato da Presidência n° 
003/2015, publicado em 22/10/15, 
ONDE SE LÊ:  ZEDEQUIAS 
ANTONIO DE MACED O,
LEIA-SE:  ISRAEL DO NASCIMENTO.

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

ERRATA

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 113/2015 – Objeto: aquisição de material de limpeza para 
atender aos Programas Sociais desenvolvidos pelos CRAS por um período 
de 12 (doze) meses, através do Processo Administrativo nº 9.224/2015 Data/Hora: 
09/11/2015, às 16:00h, R$ 55.872,60. O edital  encontra-se disponível no site da Prefeitura 
Municipal de Resende, www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia. Mais informações e 
questionamentos 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

NOTÍCIA
t
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EMPREGO E ECONOMIA

A Secretaria de Estado de
Trabalho e Renda (Setrab)
está com 3.691 vagas de em-
prego disponíveis em todas
as regiões do Estado, com sa-
lários que podem chegar a
R$ 3.000, além das possibi-
lidades de benefícios. Os
contratos são para ambos os
sexos com formação do ensi-
no fundamental incompleto
ao superior completo.

Na capital, são oferecidas
2.763 possibilidades, com
destaque para 470 vagas pa-
ra operador de caixa, 300 pa-
ra operador de telemarke-
ting, 200 para repositor de
mercadorias, 95 para aten-
dente de lojas e mercados,
entre outras. Para a Região
Metropolitana são disponi-
bilizadas 672 vagas com des-
taque para cem ofertas de al-
moxarife, 80 vagas para ven-
dedor de comércio varejista,
60 vagas para atendente de
lanchonete e 50 vagas para
cabeleireiro, entre outras.

A Região Serrana tem
oferta para 34 postos de
emprego, sendo 15 vagas
para atendente de lancho-

nete, três para vendedor de
comércio varejista, duas
para atendente de lojas e
uma para lavador de veícu-
los, entre outras.

Para deficientes, a Setrab
está oferecendo 179 oportu-
nidades em todo o Estado,
sendo 50 delas para armaze-
nista, 30 para embalador e

15 para servente de obras. 
As inscrições podem ser

feitas nos postos SINE/Se-
trab ou através do site mai-
semprego.mte.gov.br. No
endereço eletrônico ainda é
possível conferir a relação
completa de vagas e os en-
dereços das unidades de
inscrição.

Hora de aproveitar
um show de vagas
Secretaria abriu 3.691 postos de trabalho em todo o
Estado do Rio. Tem chance para todos os níveis

Os call centers estão à procura de 300 profissionais 

DIVULGAÇÃO

A data de início para os pa-
trões começarem a emitir a
guia de pagamento do Sim-
ples Doméstico foi adiada pa-
ra 1º de novembro, segundo a
Receita Federal. O prazo para
os empregadores registrarem
empregados domésticos no
site eSocial, no entanto, per-
manece inalterado, e termina
em 31 de outubro. 

O cadastro é necessário
para que o empregador possa

recolher o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS)
e outros encargos, que come-
çaram a valer neste mês, pelo
Simples Doméstico. O eSocial
é o site em que o patrão deve
registrar todas as informa-
ções sobre o empregado para
emitir a guia dos tributos.

Os novos direitos estão
previstos na chamada PEC
das Domésticas, lei que foi
aprovada em abril de 2013. 

Simples doméstico
só em novembro

CURTINHAS

A Federação Nacional dos
Bancos (Fenaban) quase
dobrou a proposta de rea-
juste salarial aos bancári-
os, em greve pelo 18º dia.
Os bancos propõem um
reajuste de 10%, ante os
5,5% no início da paralisa-
ção. Os bancários pedem
reajuste salarial de 16%.

A Fenaban informou que a
proposta inclui ainda corre-
ção de 14% no vale-refei-
ção. Os bancários se reuni-
ram para discutir a propos-
ta, segundo a Confederação
Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro (Con-
traf-CUT). Por enquanto, a
paralisação continua. 

Bancos oferecem 10% a funcionários




