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EMPREGO 

A Fundação de Apoio à
Escola Técnica, Ciência,
Tecnologia, Esporte, Lazer,
Cultura e Políticas Sociais de
Duque de Caxias (Fundec)
está com mais de cinco mil
vagas em cursos profissio-
nalizantes, de idiomas e de
informática gratuitos. Até o
dia 22 de janeiro, a escola
inscreve os interessados nas
oportunidades.

É possível se cadastrar nas
unidades Fundec Profissio-
nalizante, Móvel ou conveni-
adas. Para isso, os candidatos
devem preencher um com-
provante de inscrição e uma
guia de sorteio, além de levar

CPF, carteira de identidade e
comprovante do pré-requisi-
to de escolaridade. O nível
exigido, assim como a idade,
depende do curso desejado. 

Para conferir a relação
completa de vagas e todos os
endereços de inscrição,
acesse o site www.fundec.rj-
.gov.br. 

Fundec: cinco mil
vagas em Caxias
Fundação oferece cursos profissionalizantes gratuitos
em diversas áreas, nos níveis fundamental e médio

As inscrições para as aulas grátis vão até o dia 22

DIVULGAÇÃO

A ONG Favela Mundo está
com inscrições abertas para
oficinas de capacitação profis-
sional de decoração de unhas,
maquiagem social, maquia-
gem artística e artesanato, no
Complexo da Maré. No total,
serão 490 vagas nas aulas gra-
tuitas para os moradores da
comunidade.

As matrículas são realiza-
das no Museu da Maré, que

fica na Rua Guilherme
Maxwel 26. É preciso apre-
sentar identidade, CPF e
comprovante de residência.

Além de aulas que aju-
dam os moradores a ingres-
sarem no mercado de traba-
lho, a ONG oferece oficinas
de balé, danças brasileiras,
hip hop, jazz, teatro e violão. 

Mais informações pelo te-
lefone 2236-4129.

Capacitação pra
galera da Maré

São 469 oportunidades gratuitas para os moradores

REPRODUÇÃO / FACEBOOK

A Prefeitura de Laje de
Muriaé, no interior do Es-
tado do Rio de Janeiro,
abriu as inscrições para
concurso com 49 vagas
imediatas e formação de
cadastro de reserva, em
cargos de todos os níveis
de escolaridade. Os salári-
os vão de R$ 788 a R$ 4
mil. As inscrições podem
ser feitas até o dia 30 de
janeiro pelo site www.inc-
p.org.br. As taxas de parti-
cipação custam de R$ 38
a R$ 82. As provas objeti-
vas devem ser aplicadas
no dia 19 ou 20 de março.

Concurso no
interior do estado

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

ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2016
Assunto: dispõe sobre o horário de expediente da Câmara no período de carnaval.

Para conhecimento desta Casa Legislativa e devidos fins, torno público o seguinte:

Art. 1° Os Horários de funcionamento desta Câmara, no período de 13 de janeiro a 16 de
fevereiro de 2016, serão de: das 08 às 18 horas e das 09 às 19 horas, em regime de
compensação.
Art. 2° Não haverá expediente no período de 10 a 12 de fevereiro de 2016.
Art. 3° Compete ao Diretor 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, 11 de janeiro de 2016.
MAURICIO MORAIS

Presidente

PORTARIA N° 005, DE 09 DE JANEIRO DE 2016.
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 004/16, que nomeou FABIANA VIEIRA
CORREIA RIBEIRO para ocupar o Cargo em Comissão de ASSESSOR ESPECIAL DE
GABINETE, símbolo DG3, Código Identificador DG3-016, a contar desta data.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 09 de janeiro de 2016
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARAMUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

PORTARIA N° 006, DE 09 DE JANEIRO DE 2016.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR MARCELO DIAS DE ASSIS para ocupar o Cargo em Comissão de
ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE, símbolo DG3, Código Identificador DG3-016,
a contar desta data.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 09 de janeiro de 2016
Mauricio Morais

Presidente
CMNI




