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dução, operador de caixa e
atendente de lanchonete.

Em Niterói, há 143 vagas,
com destaque para 30 de ci-
clista mensageiro, 20 para
operador de telemarketing e
20 para garagista. Em São
Gonçalo há 156 chances,
com destaque para 35 vagas a
repositor de mercadorias, 21
para operador de caixa, 20
para açougueiro e 15 para
operador de telemarketing.

A Região Serrana tem 160
postos. No Médio Paraíba, são
321. Já nas Baixadas Litorâne-
as, são mais 340 postos.

Para mais informações so-
bre as vagas e os postos de
atendimento da secretaria de
trabalho, basta ligar para
2332-9999 ou acessar o site
www.rj.gov.br/web/setrab. É
necessário que o candidato
apresente documentos como
carteira de trabalho, número
de inscrição no PIS/Pasep,
identidade, CPF e compro-
vante de residência.

O comércio está procuran-
do gente para trabalhar como
vendedor, operador de esto-
que, de caixa e repositor de
mercadoria. Além desses, se-
tores como telemarketing e
limpeza estão em alta. No to-
tal, a Secretaria estadual de
Trabalho está disponibilizan-
do 6.629 vagas. Pessoas com
necessidades especiais tam-
bém podem encontrar cente-
nas de chances.

Somente na Região Me-
tropolitana, estão disponí-
veis 3.723 postos de traba-
lho, sendo 1.321 para o co-
mércio. Além disso, há 613
vagas de operador de tele-
marketing, 455 para opera-
dor de caixa, 385 para faxi-
neiro e 172 para auxiliar nos
serviços de alimentação.

A Baixada Fluminense
soma 1.419 chances, entre
operadores de telemarke-
ting, ajudante de motorista,
faxineiro, eletricista, ali-
mentador em linha de pro-

Mais de seis mil chances
SECRETARIA DE TRABALHO ESTÁ COM VAGAS PARA QUEM TEM OS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO

BA construção civil é um dos setores que estão bombando de oportunidades divulgadas pela secretaria 

DIVULGAÇÃO

MAIS

A Ambev está com 15
chances para repositor
de loja em Nova Fribur-
go, na Região Serrana.
Para ocupar a vaga, é
necessário que o candi-
dato tenha Ensino Mé-
dio completo. Os inte-
ressados deverão com-
parecer às 10h da próxi-
ma terça-feira, na
Avenida Governador
Roberto Silveira 3.150,
em Duas Pedras, em
Nova Friburgo. 

Ambev abre
15 vagas 
na Serra

EDITAL DE CITAÇÃO
Cartório da 8ª Vara da Fazenda Pública

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Renato Lima Charnaux Sertã – Juiz Titular do Cartório da 8ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga,
115 Nº 507 D Lam. I CEP: 20020-903 – Castelo – Rio de Janeiro – RJ Tel: 3133-2986 e-mail:
cap08vfaz@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Usucapião – Usucapião, de nº 0222536-
72.2007.8.19.0001 (2007.001.217178-8), movida por UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
UERJ em face de JOSÉ ALEGRE, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de
quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados, caso não ofereça contestação. Dado e passado nesta cidade de Rio
de Janeiro. Eu, Darlan Paixão Cícero de Sá Nunes – Estagiário – Matr. 120000009946, digitei. E eu, Katia
Regina Monteiro – Responsável pelo Expediente – Matr. 01/17194, o subscrevo. Eu, Renato Lima
Charnaux Sertã, Juiz de Direito, o assino.

A EMPRESA IGUAÇÚ DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Inscrita no CNPJ sob o nº 02.630.719/0001-31,
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente - SEMUHAM, da
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu - RJ, a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO Nº 25/2014, com validade de
26/08/2014 a 26/08/2019, de acordo com as Leis nos 3.129, de 10/11/2000 e 4.219, de 14/01/2013, Decreto nº
7.565, de 10/11/2006, Lei Complementar nº 140, de 08/12/2011 e resolução CONEMA nº 42, de 17/08/2012,
que lhe autoriza a realizar Serviços de Limpeza e Conservação Predial e Eliminar métodos de trabalho e ambi-
entes propícios à proliferação de vetores (insetos e roedores nocivos), nos termos da Legislação Estadual Vigente.

Nova Iguaçu, RJ, 04 de Setembro de 2014.

COMUNICADO

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

SUSPENSÃO
O DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL de Nova Iguaçu resolve aplicar ao
servidor Assessor III, SIDNEY MENEZES DA SILVA, matrícula nº 01.02.00236,
a PENA DE SUSPENSÃO, prevista no art. 105, II, da Lei Municipal nº
2.378/92, por 03 (três) dias, no período de 10 a 30 de setembro de 2014 pela
prática de conduta proibida  prevista no artigo 95, I, do mesmo diploma legal
e Portaria nº 038, de 08 de fevereiro de 2013, CIENTE o advertido que em
caso de reincidência, estará o mesmo sujeito à penalidade de suspensão de
até 90 (noventa) dias, conforme prevê o artigo 108, caput, da Lei nº 2.378/92.

Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2014.

DANIELLE DE OLIVEIRA ORNELLAS
DIRETOR GERAL

CMNI


