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EMPREGO E ECONOMIA

CONCESSÃO DE LICENÇA
TEKNOBELL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE MATERIAL
PLÁSTICO EIRELI EPP - CNPJ nº 16.623.683/0001-73, torna público
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAS, através
do processo nº 28/0117/2014 a licença de operação nº 0345 com vali-
dade até 10/11/2016 para atividade fabricação de artefatos de material
plástico na Rua Aurea nº 86 Galpão - Vila Damar - Belford Roxo.

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

ORDEM DE SERVIÇO Nº 042/2014
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, usando das

atribuições que lhe são conferidas por Lei, com fulcro no artigo 63, II, da Lei
Orgânica Municipal e no art. 120 c/c 122, da Lei Municipal nº 2.378/92,
nomear os servidores ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA MACHADO, PAULO
ROCHA JORDÃO e CLEBER FERRAZ SODRÉ, para sob a presidência do
primeiro, comporem a Comissão de Sindicância para, no prazo de 30 (trinta)
dias, prorrogáveis, apurar suposto descumprimento de dever funcional, pre-
visto no art. 94, X, da Lei nº 2.378/92, praticado pela servidora Daiana San-
tos Duque, matrícula 07.01.00050.

Nova Iguaçu, Em, 14 de novembro de 2014.

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

disponibilidade de horário,
facilidade em lidar com o pú-
blico, boa comunicação, pró-
atividade e dinamismo. Os
candidatos passarão por pro-
vas de Português e Matemáti-
ca, além de entrevista.

Os interessados devem ir à
Rua do Passeio 56, Centro do

Rio, até 28 de novembro, de
segunda a sexta-feira, das 9h
às 16h, e aos sábados, às 9h. É
necessário levar carteira de
trabalho, identidade, CPF, tí-
tulo de eleitor, comprovante
de residência, uma foto 3x4,
declaração escolar, certifica-
do de reservista e uma caneta.

A rede Lojas Americanas
está com processo seletivo
aberto para a contratação de
980 auxiliares de loja e 200
funcionários para o cargo de
prevenção de perdas. Todas
as 1.180 vagas estão espalha-
das pelo estado do Rio de Ja-
neiro. Apesar de as chances
serem temporárias, há possi-
bilidade de efetivação. A em-
presa oferece salário compa-
tível com o mercado, benefí-
cios, descontos em faculda-
des e cursos de idiomas e
plano de carreira.

Os interessados nas opor-
tunidades devem ter 18 anos
ou mais (para auxiliar de loja)
e idade mínima de 26 anos
(para prevenção de perdas).
Outra exigência é possuir o
Ensino Médio completo ou
em curso. Não é necessário
ter experiência. É preciso ter

Mais de mil vagas
nas Americanas

REDE DE LOJAS TEM CHANCES TEMPORÁRIAS DE NÍVEL MÉDIO

BUnidades de todo o estado precisam de reforço para o fim de ano

PEDRO PAULO FIGUEIREDO/14.08.2014

MAIS

A chance de ganhar
R$ 80 milhões está movi-
mentando as casas lotéri-
cas. Com a segunda mai-
or premiação acumulada
este ano, a Mega-Sena
fará mais um sorteio,
amanhã, às 20h25m. O
valor do concurso pode
garantir ao vencedor
uma renda diária de R$
15 mil, se aplicado na
poupança, ou 53 imóveis
de alto padrão, avaliados
em R$ 1,5 milhão. As
apostas podem ser feitas
até às 19h amanhã. 

Mega-Sena:
R$ 80 milhões




