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ECONOMIA

SAÚDE

• FISCAL DE SALÃO
• REPOSITOR • AJUDANTE DE PADEIRO
• OPERADOR DE CAIXA 

CONTRATA:

✓ Açougueiro ✓ Ajudante de Açougue
✓ Balconista de Salgado, de Laticínios ✓ Motoristas

TEMOS VAGAS P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA E 1º EMPREGO.

Oferecemos: VT • Refeição no Local • Plano de Saúde extensivo 
a dependentes • Plano de Carreira • Convênio com SESC

Comparecer nesta 2ª feira, às 08h, c/ currículo e documentos 
Rua do Feijão, 654, Penha, Mercado São Sebastião 

(Ref. Passarela 18 Av. Brasil)

Estado do Rio de Janeiro
Município  de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Gabinete da Presidência.

PORTARIA N° 007, DE 09 DE JANEIRO DE 2014.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

RESOLVE:

Art. 1° - TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 262/13, datada de 27 de no-
vembro de 2013, que nomeou RHUAN DA COSTA LEANDRO DEMARCHI, para
exercer o Cargo em Comissão de Assistente das Comissões Permanentes,
símbolo DG8, Código Identificador DG8-011.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

Nova Iguaçu, 09 de janeiro de 2014

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 01.2014 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de combustível e de-
rivados do petróleo para abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13/1556/13.
RETIRADA DO EDITAL: Prefeitura Municipal de Queimados, Rua Hortência, 254 - Centro, nesta, das
10:00 às 16:00 horas, mediante a entrega de 01 (uma) RESMA DE PAPEL A4 e carimbo contendo
o CNPJ da Empresa.
DATA / HORA: 24/01/2014, às 10:00 horas.

Vantoil Alves de Lima
Pregoeiro

Largo de São Francisco 34, no
5º andar, com identidade,
CPF, caneta e currículo.

Já para as vagas na área da
saúde, é necessário ter, além
do Ensino Médio técnico com-
pleto, registro no Conselho
Regional de Enfermagem (Co-
ren), desejável vivência hospi-
talar e vontade de trabalhar. A
seleção acontece no mesmo lo-
cal, porém, a partir das 9h. A
empresa responsável pela sele-

ção explica que os interessados
não precisam ter experiência.
Em ambas as vagas, além do
salário, os profissionais terão
direito à vale transporte, pla-
nos de saúde e odontológico,
descontos em várias faculda-
des, entre outros.

O processo seletivo será
composto por análise curricu-
lar, entrevistas (comporta-
mentais e técnicas), provas e
treinamento.

A próxima semana será
cheia de processos seletivos
na Top Quality para a área de
telemarketing (600 vagas) e
técnico de enfermagem (200
vagas). Para se candidatar às
vagas de call center, os inte-
ressados devem ter 18 anos,
Ensino Médio completo e
morar na cidade do Rio ou
Niterói. Os candidatos preci-
sam aparecer segunda, terça
ou quarta-feira, às 13h, no

Seleção de 800 profissionais
TOP QUALITY ABRE PROCESSO SELETIVO PARA AS ÁREAS DE TELEMARKETING E TÉCNICO DE ENFERMAGEM

BSão 200 oportunidades para a função de técnico de enfermagem

DIVULGAÇÃO

Pé na praia é sinal de um
dia tranquilo, mas pode aca-
bar com um problema de saú-
de. A areia molhada pelo es-
goto mal tratado pode ficar
com depósito de bactérias que
causam diarreia e outros incô-
modos. Já a areia seca pode
ter parasitas e larvas, princi-
palmente por causa das fezes
de animais abandonados.

A principal dica é evitar o
excesso de contato, especial-
mente em praias que estão
contaminadas, como as mais
movimentadas e urbanas. Se
for o caso de caminhar com os
pés na areia, a dica do médico
é optar pela caminhada perto
do mar, já que a água leva os
micro-organismos embora e o
risco é menor. Além de não
andar descalço e sempre op-
tar por um chinelo ou sandá-
lia, existem outros hábitos que
devem ser evitados, como não
cobrir o corpo com areia, não
comer nada que tenha caído

no chão e ainda usar sempre
uma canga ou toalha na hora
de sentar na areia.

Um dos problemas que po-
dem aparecer por caminhar
descalço na praia é o bicho ge-

ográfico, um incômodo que
causa bolhas, vermelhidão na
pele e muita coceira. 

Outro perigo é a toxoplas-
mose, que é transmitida pelas
fezes de animais de rua.

Cuidado com os problemas
que as areias podem causar
SEMPRE USAR CANGA PRA SENTAR É UMA BOA DICA PARA SE PROTEGER

B Pé na areia pode ser perigoso. Bicho geográfico está por aí na areia

WANIA CORREDO / 18.11.2007


