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EDITAL
ANTONIO MARTINS PEIXOTO FILHO, Oficial do 3º Ofício de Registro de  Imóveis, da Comarca da 
Capital do Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER, que foi prenotada sob o nº 311.611 às fls. 137 
do Livro 1-AZ, em 30/06/2015, para registro nesta serventia, a Escritura de 24/06/2015, lavrada nas 
Notas do 17º Ofício de Notas, da Capital às fls. 004 do Livro - 7764, pela qual, 1) OTTO SEEFELDER 
DE ASSIS, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 02851859953, ex-
pedida pelo DETRAN/RJ em 04/06/2013, inscrito no CPF sob o nº 842.669.707-06, e sua mulher 2) 
ADRIANA CAMARA DE FARIAS SEEFELDER DE ASSIS, brasileira, casada, designer, portadora da  
Carteira de Identidade nº 02810074308 expedida pelo Detran/RJ em 02/05/2013, inscrita no CPF 
sob o nº 790.686.347-04, residentes e domiciliados nesta cidade a Avenida Pasteur nº 126 Ap. 401, 
Botafogo, instituiram BEM DE FAMÍLIA, nos termos dos artigos 1711 e seguintes do Novo Código 
Civil Brasileiro, o imóvel constituído pelo Ap. 401, com direito a uma vaga na garagem, do Edifício 
situado a Avenida Pasteur nº 126 e correspondente franção de 1/20 do respectivo terreno, descrito 
e caracterizado na Matrícula nº 23.448, deste Cartório. Ao registro desta instituição, de acordo com 
os artigos 260 e seguintes da Lei Federal nº 6015 de 31 de dezembro de 1973, alguém que se julgar 
prejudicado poderá reclamar por escrito, perante o Oficial de Registro, dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data de publicação do presente edital. Rio de Janeiro, 16 de julho de 2015.

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR ANTONIO CARLOS BARBOSA SILVEIRA para ocupar o Cargo em 
Comissão de ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE, símbolo DG3, Código Identificador 
DG3-030, a contar desta data.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 13 de outubro de 2015
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

PORTARIA N° 162, DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PÚBLICO Nº 02/2015

O Município de Vassouras, através da Comissão de Processo Seletivo 
Simplificado, designada pela Portaria n.º 301/2015, torna público que 
estarão abertas as inscrições à Seleção Pública de candidatos para 
provimento de vagas para médico com atuação exclusiva na Unidade 
de Saúde da Família, no período de 15/10 a 30/10/2015, que será 
regido pelas normas estabelecidas no Edital que encontra-se disponível 
no site: www.vassouras.rj.gov.br.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
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EMPREGO 

A Secretaria de estado de
Trabalho e Renda (Setrab)
anunciou a oferta de 2.710
vagas de emprego em todo o
estado do Rio. Há oportuni-
dades desde o nível funda-
mental incompleto até o su-
perior. Os salários, que va-
riam de acordo com os car-
gos, chegam a R$ 3 mil,
além das possibilidades de
benefícios.

A maioria das chances es-
tá na capital do estado, com
1.743 postos. Destes, 470
são para operador de caixa,
200 para operador de tele-
marketing, 92 para atenden-
te de lanchonete e 78 para
auxiliar nos serviços de ali-
mentação. Já para a Região
Metropolitana estão abertas
811 vagas, sendo 160 para
atendente de lanchonete e
120 para operador de caixa,
entre outras. Na região do

Médio Vale do Paraíba, são
19 postos de emprego e na
Serrana, 15. 

Há ainda 120 oportunida-
des reservadas para pessoas
com deficiência, sendo 50 de-
las para armazenista, 50 para
operador de caixa e 15 para
repositor de mercadorias.

Para se candidatar, os in-
teressados devem ir a um
dos postos Sine no Estado
do Rio ou entrar no site mai-
semprego.mte.gov.br. Para
conferir a relação completa
de vagas e os endereços de
inscrição, acesse o site
www.rj.gov.br/web/setrab.

Mais de duas mil
vagas te esperam
Secretaria oferece chances de níveis fundamental,
médio e superior. Tem trabalho em todo o estado

Os postos do Sine já estão atendendo os interessados 

DIVULGAÇÃO




