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EMPREGO

SAÚDE

MARINHA DO BRASIL
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEIS DA MARINHA

NO RIO DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP n° 26/2014, Processo NUP 63021000904/2014-
11, Pregão Eletrônico – Aquisição de  Gás Liquefeito de Petróleo GLP engar-
rafado, propano-butano para aplicação em cozinha industrial e em
empilhadeira industrial para a Divisão de Intendência e de Abastecimento,
respectivamente, do Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro,
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas  estabelecidas
neste Edital e seus anexos.  Edital nº 26/2014, a ser retirado das 08:15h às
15:30h, no endereço Praia da Bica, 1361, Jardim Guanabara, Ilha do Gover-
nador, Rio de Janeiro – RJ, ou no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br,
a partir de  01/11/2014. Entrega das propostas a partir de 01/11/2014, no
site www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das propostas: 12/11/2014,
às 09:00h no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

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

PORTARIA N° 187, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR JAYME CÉSAR MARTINS MOREIRA para exercer o Cargo
em Comissão de ASSESSOR II PLANEJAMENTO E GESTÃO, símbolo DG7,
Código Identificador DG7-005, a partir de 31 de outubro de 2014.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 
Nova Iguaçu, 29 de outubro de 2014

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

Hoje começa a campanha
Novembro Azul, que vem
chamar atenção dos homens
para uma doença que atingiu
quase 70 mil vítimas este ano:
o câncer de próstata.

O presidente da Sociedade
Brasileira de Urologia, Car-
los Fonseca, (que promove a
campanha em parceria com o
Instituto Lado a Lado pela
Vida), explicou que depois
que surgem os sintomas, em
mais de 95% dos casos o cân-
cer já está muito avançado.

— Por isso, é importante o
exame regular através do to-
que retal periodicamente —
explica o presidente.

A SBU recomenda que ho-

mens a partir de 50 anos pro-
curem um urologista para
conversar sobre a avaliação.
Aqueles com maior risco da
doença (histórico familiar e

raça negra), devem procurar
o urologista a partir dos 45
anos. A prevenção represen-
ta uma redução de cerca de
21% na taxa de mortalidade.

Esse é o mês dos homens
A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL QUER ESTIMULAR O EXAME DE PRÓSTATA

BEspecialistas dizem que a prevenção começa a partir dos 50 anos 

DIVULGAÇÃO

Aqueles que forem apro-
vados passarão por treina-
mentos práticos e teóricos.
Ao fim do contrato, aqueles
que mandarem bem podem
ser contratados de forma de-
finitiva. 

Os locais de trabalho serão
as unidades de Madureira,
Shopping Carioca (Vicente
de Carvalho), Bonsucesso,
Bangu Shopping (Bangu),
West Shopping (Campo
Grande, Niterói e os shop-
pings Alcântara e Boulevard,
em São Gonçalo. 

Os interessados devem en-
viar currículo nas lojas ou pa-
ra o e-mail curricu-
lum@kik.com.br. 

A Kik Calçados está com
400 vagas extra-Natal para
quem tem os ensinos Funda-
mental e Médio. As chances
estão nas áreas de vendedor
(2º grau), recepcionista (2º
grau) e auxiliar de operações
(1º grau). Este último não
exige experiência, e é ideal
para quem está em busca do
primeiro emprego. 

O processo seletivo vai
acontecer por meio de análi-
se de currículo e entrevista.
Durante a escolha dos novos
profissionais, a empresa tam-
bém vai exigir disponibilida-
de de horário e que a galera
seja comprometida, dinâmica
e se comunique facilmente. 

Rede de calçados
abre 400 chances

AS LOJAS KIK CONTRATAM TEMPORÁRIOS COM 1º E 2º GRAUS

BUnidades bombam de vagas

DIVULGAÇÃO

MAIS

A Anhanguera Educaci-
onal promove, hoje, das 14h
às 17h, uma aula grátis para
ajudar os estudantes que fa-
rão a prova o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio
(Enem), com dicas e infor-
mações sobre diversos te-
mas e redação. O “Aulão do
Enem” será transmitido ao

vivo, pela internet, para to-
das as unidades da Anhan-
guera, que estarão prontas
para receber os alunos pre-
inscritos pelo link a seguir,
que você deve colar no seu
navegador de internet: pe-
nofuturo.anhanguera.com/
aluno/dicas-preparatorias-
para-o-enem/inscrição.

Aulão do Enem será de
graça e vai rolar hoje


