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ECONOMIA E EMPREGO

devem comparecer à Praça
Olavo Bilac 28, 17º andar, no
Centro do Rio, de segunda a
sexta- feira, das 9h às 17h. 

Há também vários empre-
gos na Quality Niterói de ca-
mareira, recepcionista, as-
sistente de reservas e super-
visor de serviços. 

Os currículos devem ser
enviados para va-
gas.qnrj@gmail.com. No
Linx Hotel Galeão , as chan-
ces são de garçom, camareira,

recepcionista, auxiliar de co-
zinha, atendente de restau-
rante e segundo cozinheiro. É
só enviar o currículo para o
e-mail rh@gjphotels.com.

A Secretaria estadual de
Trabalho está com vagas
abertas no setor nas funções
de garçom, copeiro, cama-
reiro e recepcionista. Os
candidatos devem ligar para
(21) 2332-9999 para saber
onde podem se cadastrar.
São 497 vagas.

A Copa do Mundo é só no
ano que vem, mas o setor ho-
teleiro já começou a fazer as
suas contratações de olho no
megaevento. São 647 vagas e,
para conquistar uma, é preci-
so estar capacitado, pois as
empresas exigem Ensino
Fundamental ou Médio.

No SindRio, as oportuni-
dades são para os cargos de
garçom, camareiro, supervi-
sor de andar e auxiliar de ser-
viços gerais. Os interessados

Rede hoteleira
tem 647 vagas

CONTRATAÇÕES JÁ SÃO DE OLHO NA COPA DO MUNDO

BTem chances para camareiro, garçom, auxliar de serviços gerais, recepcionista, entre outros

DIVULGAÇÃO
➭➭ DERMATOLOGIA
➭ ➭ CARDIOLOGIA
➭ ➭ ENDOCRINOLOGIA
➭ ➭ GASTROENTEROLOGIA

IPEMED - Instituto de Pesquisa e Ensino Médico

PÓS-GRADUAÇÃO
MÉDICA

CURSOS RECONHECIDOS PELO MEC

(21) 2501-5599
Praça Vereador Rocha Leão, 10

(vizinho da  R. Siqueira Campos, 252) - Copacabana

Dentadura de Silicone

Tel: 3565-9799

• Macia por dentro e super-resistente por fora
• Mais leve • Adere melhor à gengiva
• Maior conforto p/ mastigação

www.whitedenty.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO

A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos / PMR torna pública a
seguinte licitação:
Pregão Presencial nº 538/2013, aquisição de instrumentos musicais para o
Projeto Musicando de Percussão, sediado na E. M. Augusto de Carvalho, através
da Secretaria Municipal de Educação – SME / EDUCAR, através do Processo
Adm. nº 18.746/2013 - data 16/12/2013 às 09:00h. O Edital encontra-se
disponível , nesta Superintendência, a Rua Augusto Xavier de Lima, n.º 251,
Jardim Jalisco, Resende, RJ. (Centro Administrativo), no horário das 08h às
12h e 13h30min às 17h30min de segunda a sexta-feira. 24 3354-4625 ou
e-mail. Editais.resende@gmail.com

Carlos José da Silva
Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Processo nº 601/2013

Extrato da Ata da Reunião Nº 007
Reunião da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para deliberar
sobre os fatos relatados no processo nº601/2013, presentes os
vereadores membros da comissão. Medidas: I-Ciência aos vereadores
Israel do Nascimento e José Eduardo de Lima da decisão da Comissão;
II- aplicação aos dois vereadores da penalidade de censura verbal; III-
encerramento do presente processo.

Publique-se e cumpra-se.
Nova Iguaçu, 02 de setembro de 2013.

Marcos Aurélio Rocha da Costa                            
Presidente      

Extrato da Ata da Reunião Nº 006

Reunião da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para apurar os
fatos relatados no processo nº601/2013, presentes os vereadores
membros da comissão. Deliberações: I- lido o relatório final do
processo, com respectivo voto, que foi discutido, votado e aprovado
por unanimidade; II- determinação do dia dois de setembro, às quatorze horas,
para aplicação das penalidades. 

Publique-se e cumpra-se.
Nova Iguaçu, 19 de agosto de 2013.

Marcos Aurélio Rocha da Costa                            
Presidente                                                    


