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EMPREGO E ECONOMIA

A Prefeitura de Japeri
abriu concurso público, e as
inscrições estarão disponí-
veis desta quarta-feira (5)
até 4 de novembro. Ao todo,
são 214 vagas para pessoas
com nível fundamental in-
completo e com formação no
ensino médio.

As taxas de inscrição cus-
tam entre R$ 54,50 e R$
64,50, e os candidatos de-
vem se cadastrar no site da
organizadora do concurso.

São diversas as vagas pa-
ra o nível fundamental: au-

xiliar de serviços gerais (40),
bombeiro hidráulico (3),
merendeira (30), motorista
(10), pedreiro (10), pintor
(6), vigia (20) e inspetor de
alunos (20). Para o nível mé-
dio são três carreiras: agente
administrativo (30), agente
educador (25) e secretário
escolar (20). Os salários va-
riam de R$ 880 a R$
1.089,53.

A previsão é que as pro-
vas, objetivas e práticas, se-
jam realizadas nos dias 3 e 4
de dezembro deste ano.

Japeri abre vagas
para concurso
São 214 vagas para os níveis fundamental e médio;. Os
salários oferecidos variam de R$ 880 a R$ 1.089,53

Vagas para merendeira

MARCELO THEOBALD

A Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ)
prorrogou as inscrições para
concurso público, que serão
encerradas na próxima se-
gunda-feira (10). São 131 va-
gas para técnicos-admins-
trativos de níveis superior,
médio/técnico e superior.

As taxas do concurso va-
riam entre R$ 90 e R$ 200, e
as inscrições devem ser rea-
lizadas no site da instituição
organizadora.

Para o nível fundamental,
estão abertas oito para con-
tramestre e uma vaga para
auxiliar de creche. Quem tem
nível médio/técnico concor-
re para diversos cargos.

As provas serão realiza-
das nos dias 4 e 18 de dezem-
bro. Os salários estão entre
R$ 1.834,69 e R$ 7.736,42.

UFRJ prorroga
data para
inscrição

CURTINHAS

NOTÍCIA
t

>

Os prazos de inscrição de
três concursos do Hospital
Antônio Pedro (UFF) foram
prorrogados para o dia 13.
São 259 vagas para níveis
médio e superior, com
salários entre R$ 1.863,48
e R$ 8.887,51. A prova
será em 13 de novembro.

Novo prazo 
para cadastro 

Concurso para hospital

GUSTAVO STEPHAN

Processonº 165/2013 -BaseadonospareceresdoCOFedaProcuradoria, homologo
a rerratificação do valor do Contrato nº 009/2013, cujo objeto refere-se à locação do
imóvel da Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, nº 48 no Centro de Nova Iguaçu,
tendo comoLocador o ESPÓLIODE EVANGELINASOARESDEMOURA, dispensado
de licitação na forma do artigo 24, X da Lei Federal nº 8.666/93, passando o presente
Contrato a vigorar com o valor global de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil
reais), e o aluguel com o valor mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos
reais) que, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, terá seu
pagamento reiniciado em março de 2018.

Em, 03 de Outrubro de 2016
Mauricio Morais

Presidente

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

AVISO DE PREGÃO
A Prefeitura Municipal de Carmo-RJ, através da Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de
Saúde de Carmo-RJ, torna público aos interessados que se fará realizar na sala da Comissão Permanente
de Licitação, a realização do Pregão Presencial nº 018/2016, Processo Administrativo Nº 4228/2016.
Objeto: Registro de Preços para a contratação de firma especializada em serviços gráficos para eventual
confecção de materiais gráficos diversos, para atender todos os setores do FMS DE CARMO
Data da Licitação: 21/10/2016, às 10:00 horas.
Valor do Edital: 01 Resma de papel A4 (500 folhas).
Local e Horário para adquirir o Edital: Rua Martinho Campos, n° 416, Centro, nesta cidade, (Setor
de Licitações) no horário de 08h00min às 13h00min.
Tele-fax (22) 2537-1779 / e-mail: licitafmscarmo@yahoo.com.br

Carmo - RJ, 04/10/2016.
Ivan Lima Praxedes
Presidente/Pregoeiro II

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CARMO
Fundo Municipal de Saúde de Carmo
Setor de Licitação


