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

PORTARIA N° 182, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS ATRIBUI-
ÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:
Art. 1° - ALTERAR o Art. 2º da Portaria nº 008/15, passa a ter a seguinte redação:
Art. 2º - CONCEDER férias coletivas a todos os servidores pertencentes ao quadro de pessoal
da Câmara Municipal nos períodos de 17 a 31 de julho; e 24 de dezembro de 2015 a 07 de
janeiro de 2016.
Art. 2° - Não haverá expediente nos dias 08 e 09 de janeiro de 2016, devendo o expediente
ser compensado conforme dispuser o Diretor Geral.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 08 de dezembro de 2015
Mauricio Morais - Presidente

CMNI

ERRATA
Na edição de Quarta-feira, 09 de dezembro de 2015, do Jornal O Expresso.
Onde se lê: Pregão Presencial nº 153/2015- Objeto: contratação de empresa especializada
para fornecimento de combustível (gasolina, etanol, óleo diesel comum, óleo diesel S-10
e aditivo Arla 32), em atendimento às necessidades das diversas secretarias municipais
por período de 12 (doze) meses. Processo Administrativo n°: 21.566/2015. Data/Hora:
21/12/2015, às 14:00 horas. Valor Estimado: 2.742.512,00. Leia-se: Pregão Presencial nº
153/2015 - Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível
(gasolina, etanol, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e aditivo Arla 32), em atendimento
às necessidades das diversas secretarias municipais por período de 12 (doze) meses.
Processo Administrativo n°: 21.566/2015. Data/Hora: 21/12/2015, às 14:00 horas. Valor
Estimado: 4.666.292,00. O Edital encontra-se disponível no site: http://www.resende.rj.gov.br/
blogtransparencia. Para demais informações e questionamento: Rua Augusto Xavier de Lima,
nº 251, Jd. Jalisco, Resende-RJ (Centro Administrativo). Contato: e-mail: licitacao.resende@
gmail.com ou obtidas através do tel: (0XX24) 3354-3922.

Carlos José da Silva
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUMLIC
COMISSÃO SAÚDE

NOTÍCIA
t

>

EMPREGO E ECONOMIA

A Atento está com 149
oportunidades de empregos
abertas no Rio de Janeiro
(RJ) no cargo de operador. A
empresa não exige experiên-
cia para a função, proporcio-
nando aos candidatos a
oportunidade de aprender e
desenvolver carreira em
uma multinacional com pre-
sença em 14 países.

De acordo com a empre-
sa, os candidatos devem ter
segundo grau completo,
bom vocabulário, boa dic-
ção, fluência verbal, desen-
voltura no relacionamento
interpessoal, dinamismo,
conhecimentos de informá-
tica e habilidade em digita-
ção. Para se candidatar, os
interessados devem se ca-
dastrar no site: www.atento-
.com.br, enviar um e-mail
com o CV para recrutamen-
toselecao@atento.com.br,
ou entrar em contato pelo
telefone 0800 771 4014.

Todas as oportunidades
de trabalho na Atento são
em regime CLT. A compa-
nhia oferece assistência mé-
dica, vale-refeição ou vale-
alimentação, seguro de vida,
assistência odontológica,
vale-transporte, auxílio-cre-

che/babá, auxílio à criança
especial, auxílio funeral,
PLR (participação nos lu-
cros e resultados) e previ-
dência privada.

A remuneração varia de
acordo com o cliente e a car-
ga horária. 

É hora de arrumar
um trabalho novo
Empresa oferece 149 vagas na área de telemarketing.
Não precisa ter experiência para se candidatar

Atento está em busca de profissionais para o cargo de operador

DIVULGAÇÃO

Quem quer comprar pre-
sentes mais em conta e criati-
vos para este Natal pode pro-
curar alternativas nas feiras
de artesanato e bazares reali-
zados no Rio de Janeiro.

Hoje, a Rede Asta — que
vende artigos de decoração e
moda — vai promover um ba-
zar, com produtos pela meta-
de do preço. A loja de Laran-
jeiras recebe a 7ª edição do
evento. Já a loja de Ipanema
participará do evento de fim
de ano pela primeira vez.

Outra opção para os con-
sumidores que querem pre-
sentes diferentes é o projeto
Artesanato no Naif, que será
realizado hoje e amanhã no
Cosme Velho. Os interessados

poderão comprar itens feitos
com técnicas de bordados,
patchwork e cerâmica, além
de bijuterias em couro e prata.

No próximo fim de sema-
na, será a vez da Tijuca. A feira
Armazém4 terá expositores
de moda e arte, além de op-
ções gastronômicas. A entra-
da é grátis, mas os organiza-
dores pedem a doação de um
quilo de alimento não-pere-
cível ou um brinquedo. O
material será distribuído em
comunidades carentes.

Também no dia 19, a Fei-
ra Rio Antigo, na Rua do La-
vradio, entre as avenidas
Mem de Sá e Visconde do Rio
Branco, terá uma edição es-
pecial de Natal. 

Presentes criativos
e com preço baixo

Feira do Rio Antigo vai acontecer no próximo dia 19

DIVULGAÇÃO

A Secretaria municipal de
Trabalho e Renda de Nova
Iguaçu tem 277 vagas de
emprego para ambos os
sexos. Os interessados
deverão ir das 10h às 16h
à secretaria, que fica na
Rua Dr. Luiz Guimarães
956, com documentos. 

Vagas são abertas
em Nova Iguaçu




