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EMPREGO

SAÚDE

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

PORTARIA N° 167, DE 30 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° - EXCLUIR, da matéria publicada em 29 de setembro de 2014, os
nomes dos seguintes servidores: ALEX SANDRO ARAGÃO SANTOS, PAULO
ROCHA JORDÃO, CAROLINE DE PAULA CARDOSO e SILVANA ESMERALDO.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2014
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial  N° 55.2014
PROCESSO Nº : 13/0045/14
O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais, AVISA aos interessados que a ABERTURA DO
PREGÃO PRESENCIAL N°55/2014, COM OBJETO: Locação de licença de uso de software, e
contratação de serviços de implantação customização e manutenção de sistemas administrativos
com abertura prevista para o dia 08/10/2014 às 10:00 horas, FICA  ADIADA SINE DIE tendo em
vista a necessidade modificações no edital. Informações na Prefeitura Municipal de Queimados
Rua Hortência, 254 – Centro  Fone (21) 2665-2206.

Vantoil Alves de Lima 
Pregoeiro

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUMLIC
COMISSÃO SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos/PMR torna público a rea-
lização da seguinte licitação: Pregão Presencial nº 459/2014 - Objeto: contratação
de empresa especializada para realização de exames laboratoriais de análises
clínicas, por um período de 12 (doze) meses, através do Proc. Adm. nº
22.609/2014 - Data/Hora: 15/10/2014, às 09:00 horas. O edital encontra-se
disponível nesta Superintendência, situada a Rua Augusto Xavier de Lima, nº 251,
Jd. Jalisco, Resende-RJ (Centro Administrativo), no horário de 09:00 às 11:00 e
13:30 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. Demais informações e questiona-
mentos poderão ser enviados para o e-mail: licitacao.resende@gmail.com ou obti-
das através do tel: (0XX24) 3354-3922.

Carlos José da Silva
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

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

Processo nº 309/2014 - Baseado nos pareceres da ACI e da Procuradoria,
homologo a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, V da Lei nº
8.666/93, face ao manifesto desinteresse de licitantes em participar da
Licitação nº 009/CMNI/2014, modalidade Pregão Presencial, para compra
de 01 (um) veículo, conforme especificações do Edital, adjudicando este
objeto à empresa KAIZEN AUTOMÓVEIS LTDA., no valor de R$ 93.730,00
(noventa e três mil, setecentos e trinta reais).

Em, 03 de outubro de 2014
Mauricio Morais

Presidente

PINTE
SUA CASa
Com cores
cLARAS

e diminua
a necessidade
de ar-condicionado

ˆe mais lampadas.

O processo seletivo terá
prova de conhecimentos ge-
rais (para atendente de far-
mácia) e de assuntos técnicos
(para farmacêutico). Depois,
os candidatos participarão de
uma dinâmica de grupo. 

As duas farmácias, que
têm unidades espalhadas por
todo o estado do Rio, prome-
tem treinamento aos contra-
tados. Os salários e os benefí-
cios oferecidos são compatí-
veis com o mercado.

Se você está interessado,
envie o seu currículo para o
e-mail carh.rj.selecao@raia-
drogasil.com.br.

A rede de farmácia res-
ponsável pela Droga Raia e
pela Drogasil está com 142
vagas de trabalho nos cargos
de atendente de farmácia e
farmacêutico. Todas as
oportunidades são para iní-
cio imediato. 

Quem estiver interessado
na chance de atendente deve
possuir Ensino Médio com-
pleto, e não é preciso ter ex-
periência na área. Já para a
área de farmacêutico, a exi-
gência é Ensino Superior
completo em Farmácia e re-
gistro no Conselho Regional
de Farmácia (CRF). 

Rede de farmácias
tem vagas abertas

AO TODO, SÃO 142 OPORTUNIDADES NA DROGA RAIA E NADROGASIL

BVárias unidades contratam

CUSTODIO COIMBRA / 07.08.2010

Estava cozinhado e acabou
caindo água quente na pele?
Ou se queimou passando rou-
pa? Calma. Os primeiros so-
corros de ferimentos leves
são mais simples do que mui-
ta gente imagina, e ainda po-
dem evitar infecções. 

Depois de passado o susto,
evite passar alguma coisa so-
bre o machucado, ou cobrir a
pele lesionada. Jogue água
corrente em abundância, mas
sem esfregar. Você vai sentir
alívio da dor e ainda limpar a
pele de bactérias. Depois, se-
que o local com um pano lim-
po. Uma dica é tirar anéis e

peças metálicas que propa-
gam calor e continua quei-
mando a pele. E nunca passe
gelo, pasta de dente, mantei-

ga, algodão, hidratante e pó
de café na ferida. Além de
não funcionar, podem causar
infecções e atrasar a cura.

Se queimou? Saiba como
fazer primeiros socorros
PEQUENOS FERIMENTOS PODEM SER ALIVIADOS COM MEDIDAS SIMPLES

BNunca passe manteiga ou produtos caseiros nas áreas afetadas

REPRODUÇÃO




