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HOJE É DIA DE EMPREGO

ANTES DE EFETUAR A COMPRA DO
APARELHO FAÇA UM TESTE POR 12 DIAS.

PAGAMENTO FACILITADO EM ATÉ
15X SEM JUROS!!!!!!

APARTIR DE 15X R$ 120,00

* CONSERTOS DE APARELHOS, TODAS AS MARCAS * PROTETOR PARA NATAÇÃO ADULTO E CRIANÇA
* NÃO VENDEMOS APARELHOS USADOS * MOLDES DE ACRÍLICO E SILICONE

OBS: CASO NÃO COMPRE OS APARELHOS IRÁ PAGAR SOMENTE OS MOLDES.

ATENDIMENTO GRATUITO EM RESIDÊNCIA
Estilo Soluções Auditivas - (21) 97174-9361 / (21) 99972-6958 / (21) 2736-9091

Site: www.estilosolucoesauditivas.amawebs.com  |  Email: estilosolucoesauditivas@gmail.com
Atendemos em Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Magé, Rio Bonito e outros.

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Nova Iguaçu
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

AVISO DE LICITAÇÃO

Licitação nº: 009/CMNI/2014 - CPL.
Requisitante: DIG – Diretoria Geral.
Modalidade: Pregão Presencial.
Tipo: Menor preço por item. 
Processo nº: 309/2014 - CMNI.
Objeto: compra de 01 (um) veículo na cor preta, tipo sedan, com
motor 2.0, flex, 153 cv, automático, ar-condicionado automático/digital,
direção eletroassistida progressiva, pneus 205/55 R16, rodas
liga leve 16”, tanque com capacidade para 60 (sessenta) litros, vo-
lume do porta-malas igual ou acima de 470 (quatrocentos e setenta)
litros, farol baixo de LED e farol alto de halogênio, faróis de neblina
dianteiros, acendimento automático dos faróis, ECO driving, com-
putador de bordo, sistema multimídia com áudio compatível com
DVD, CD-R/RW, MP3, WMA e AAC, rádio AM/FM, sistema de nave-
gação (GPS), TV digital, câmera de ré (com linhas-guia auxiliares),
tela de LCD sensível ao toque 6.1”, bluetooth, seis alto-falantes,
airbags, trava de segurança para portas traseiras, travas elétricas
nas quatro portas com acionamento à distância e vidros elétricos
com acionamento por um toque e sistema antiesmagamento, com
tapetes, tanque cheio na entrega e licenciado.
Retirada do Edital: a partir de 07/05/2014. 
Entrega de envelopes: 18/06/2014, às 10:00 horas.
Realização da Licitação: 18/06/2014, às 10:00 horas.
Indispensável trazer o carimbo com CNPJ da empresa para retirar o edital.
Valor do Edital: 02 (duas) resmas A4.
Local da Licitação: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Nova
Iguaçu, situada a Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, nº 38 - 4º andar
- Centro - Nova Iguaçu – RJ.
Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Telefones: 2667-4124 / 2667-2409.

Nova Iguaçu, 20 de maio de 2014.

ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA MACHADO
Pregoeiro - CPL

Portaria nº 117/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE  ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2014

A Pregoeira do fundo Municipal de Saúde de Barra Mansa co-
munica aos interessados no Pregão Eletrônico nº 010/2014
que a abertura  da licitação foi adiada SINE DIE.
OBJETO: CONFECÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERINGA DE INSULINA, PARA
ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO
Maiores informações poderão ser fornecidas na Sede do fundo
Municipal de Saúde de Barra Mansa, sito a Rua Pinto Ribeiro,
nº 65, 1º andar, Centro, Barra Mansa, das 08:00 às 17:00
horas, de segunda a sexta-feira e pelo telefone (0XX24)
3322-7999 ou pelo site: www.caixa.gov.br.
Barra Mansa – RJ, 06 de Março de 2014

Paloma Sapede Silvério 
Pregoeira

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

cia. É só levar identidade,
CPF, carteira de trabalho e
PIS a um dos Centros Públicos
de Emprego, Trabalho e Ren-
da. Veja os endereços: Rua
Camaragibe 25, Tijuca; Estra-
da do Guerenguê 1.630, Jaca-
repaguá; Rua Barcelos Do-
mingos 162, Campo Grande;
Estrada do Dendê 2.080, Ilha;
Rua Vinte e Quatro de Maio
931, Méier; Rua da América
81, Gamboa; Avenida Presi-
dente Vargas 1997, Centro.

Tem tanta vaga esta sema-
na na Secretaria municipal de
Trabalho e Emprego que dá
para você escolher. São 2.670
no total. Para quem tem o
Ensino Fundamental pode
escolher uma entre as diver-
sas mais de 30 funções. Aque-
les que estão cursando ou
concluíram o Ensino Médio,
podem se candidatar em um
dos mais de 20 cargos. 

Entre eles, há oportunida-
des para quem tem deficiên-

SMTE tem mais
de 2.600 vagas

HÁ OPORTUNIDADES PARA OS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO 

w VEJA AS FUNÇÕES:

FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Atendente de balcão (80), auxili-
ar de linha de produção (60), au-
xiliar de marceneiro (1), opera-
dor de caixa (100), repositor em
supermercados (100), agente
de inspeção no setor de qualida-
de (21), auxiliar de costureira
(30), auxiliar de cozinha (1), es-
toquista (20) e operador de su-
permercados (10).

FUNDAMENTAL COMPLETO

Auxiliar de limpeza (141), auxiliar
administrativo e de escritório (4),
balconista (25), caixa em super-
mercado (10), caixa de loja (25),
camareira de hotel (6), cobrador
de transportes coletivos, exceto
trem (5), lavador de veículos (1),

servente de limpeza (14), aju-
dante de eletricista (2), auxiliar
de manutenção predial (6),
açougueiro (6), caixa em super-
mercado (70), condutor de bici-
cleta no transporte de mercado-
rias (8), eletricista (4), empacota-
dor a mão (10), estoquista (1),
fiscal de loja (20), jardineiro (3),
mecânico de ar condicionado e
refrigeração (4), motorista de ca-
minhão (15) e repositor de mer-
cadorias (110).

MÉDIO INCOMPLETO

Atendente de lanchonete (6), auxi-
liar de limpeza (1) e office-boy (1).

MÉDIO COMPLETO

Atendente de telemarketing

(1.615), auxiliar de administra-
ção (12), auxiliar de depósito (5),
auxiliar de limpeza (8), encarre-
gado de expedição (2), inspetor
de alunos (2), montador a mão
(4), recepcionista atendente (9),
recepcionista geral (1), atenden-
te de lanchonete (3), auxiliar de
contabilidade (2), bombeiro hi-
dráulico (3), cozinheiro de res-
taurante (1), eletricista (2), en-
carregado administrativo (10),
instalador de alarme (8), moto-
rista de automóveis (1), opera-
dor de caixa (30), operador de
sistemas computacionais em re-
de (2), promotor de vendas (14),
supervisor comercial (1), técnico
de manutenção de sistema e ins-
trumentos (4) e vendedor (10).

BHá um posto da SMTE no Méier

DIVULGAÇÃO


