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EMPREGO

vem preencher a ficha de ins-
crição no site http://psg.rj.se-
nac.br. É preciso atender aos
pré-requisitos de cada curso.

Para mais informações sobre
cada curso, ligue para o nú-
mero do Disque Senac RJ:
4002-2002.

Tá a fim de aprender outra
profissão? Então se liga que o
Programa Senac de Gratui-
dade (PSG) está com inscri-
ções abertas para 4.900 vagas
gratuitas em cursos técnicos e
profissionalizantes, em todas
as 39 unidades do Senac no
estado do Rio de Janeiro. 

São oportunidades em áre-
as como gestão, infraestrutu-
ra, hospitalidade, saúde, be-
leza, comunicação e design.
Desde 2009, mais de 100 mil
profissionais foram formados
pelo programa.

O início das aulas do 1º tri-
mestre acontece entre janei-
ro e março, em turnos de ma-
nhã, tarde e noite. O prazo
das inscrições varia de acordo
com cada curso. Para concor-
rer às vagas, os candidatos de-

É hora de aprender
uma nova profissão

SENAC ABRE INSCRIÇÕES PARA 4.900 CHANCES EM CURSOS 0800

BAs aulas do primeiro trimestre devem começar até o mês de março

DIVULGAÇÃO/SENAC

Hoje é o último dia para
se inscrever no concurso da
Comlurb, para novas vagas
de garis. São 100 chances
imediatas, além da forma-
ção de cadastro. 

O salário é de R$ 1.100,
mas a remuneração pode
chegar a R$ 2.140, de acor-
do com os benefícios. Os
candidatos devem ter, no

mínimo, 18 anos de idade e
concluído o 5° ano (antiga
4ª série) do Ensino Funda-
mental.

As inscrições podem ser
realizadas até às 23h59m
de hoje no site http://
www.ibfc.org.br. É neces-
sário informar o número
do CPF do candidato. A ta-
xa custa R$ 25. 

Garis: último dia
para se inscrever
O CONCURSO EXIGE APENAS A 4ª SÉRIE 

BComlurb vai promover a prova para preencher 100 vagas

MARCIA FOLETTO/01.04.2014

ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2015

Assunto: dispõe sobre o horário de expediente da Câmara no período 
de carnaval.

Para conhecimento desta Casa Legislativa e devidos fins, torno 
público o seguinte:

Art. 1° O Horário de funcionamento desta Câmara, no período de 19 de 
janeiro a 12 de fevereiro de 2015, será das 09 às 19 horas, em regime 
de compensação.

Art. 2° Não haverá expediente no período de 18 a 20 de fevereiro de 2015.

Art. 3° Compete ao Diretor Geral manter cópia desta Ordem de Serviço 
no Quadro de Avisos da Câmara. 

Art. 4° Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 5° Ficam revogadas todas as disposições em contrário. 

Publique-se,
Cumpra-se.

Nova Iguaçu, 12 de janeiro de 2015

Mauricio Morais
Presidente

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

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
comunica que realizará a reabertura 
da sessão para divulgação do resulta-
do da qualificação técnica e abertura do 
envelope de preços, no dia 15 (quin-
ze) de janeiro de 2015, às 14:00h, no 
Auditório do Centro Administrativo 
Municipal, situado a Rua Visconde 
de Sepetiba nº 987/9º andar – Centro 
– Niterói/RJ, referente à licitação na 
modalidade de Concorrência, sob o nº 
001/2014.

Niterói, 13 de janeiro de 2015.

RONALDO MIRANDA PALMEIRA

PRESIDENTE DA COMISSÃO 
ESPECIAL DE LICITAÇÃO

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/ 2014


