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EMPREGO

ATEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita pelo CNPJ
Nº: 33.695.446/0001-37 torna público que recebeu da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente – SMAC, através do proceso
14/200.461/2013, a LICENÇA MUNICIPAL PRÉVIA
LMP Nº: 001025/2015, com vencimento em 13/01/2018 e
requereu à LICENÇA MUNICIPAL de INSTALAÇÃO, para o
empreendimento localizado na Estrada Rodrigues Caldas, nº. 127
Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ.

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Nova 
Iguaçu, com base no artigo 34, da Lei nº 8.666/93, CONVIDA todas 
as empresas interessadas a se habilitarem junto ao Cadastro de For-
necedores e Prestadores de Serviços, de um modo geral, desta CPL.

ATENDIMENTO

LOCAL: Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, nº 38 – 2º andar
Centro – Nova Iguaçu – RJ.
HORÁRIO: de 09:00 às 18:00 horas, de 2ª a 6ª feira.
TELEFONE: 2667-4124 – ramal 123.
 

Nova Iguaçu, 20 de janeiro de 2015.

Marcos Souza Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

da Câmara Municipal de Nova Iguaçu

SUSPENSÃO
O DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL de Nova Iguaçu re-
solve tornar sem efeito a pena de suspensão aplicada à servidora 
Assessor IV, LAURENE LIMA COSTA, matrícula nº 14.02.00325, a 
PENA DE SUSPENSÃO, prevista no art. 105, II, da Lei Municipal nº 
2.378/92, por 10 (dez) dias, no período de 21 a 30 de janeiro de 2015 
pela prática de conduta proibida prevista no artigo 95, I, do mesmo 
diploma legal e Portaria nº 038, de 08 de fevereiro de 2013.

Nova Iguaçu, 19 de janeiro de 2015.

Luiz Carlos Franco de Ornellas
Diretor Geral

CMNI

Processo nº 911/2014 - Baseado no parecer da ACI, homologo a 
Licitação nº 018/2014 para compra de material gráfico, conforme es-
pecificação do Edital de licitação, adjudicando a compra à empresa 
D-TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, no valor total de 
R$ 73.630,00 (setenta e três mil, seiscentos e trinta reais).

Em, 18 de dezembro de 2014.

Mauricio Morais
Presidente

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

os contratados terão uma
folga semanal.

De acordo com informa-
ções das empresas, os profis-
sionais vão receber benefíci-
os, como vale-transporte, va-
le-refeição, planos de saúde
e odontológico, além de des-
contos em faculdades e cur-
sos de idiomas.

Os interessados nas vagas
da Top Quality devem se ins-
crever, na próxima segunda-
feira, às 13h, na Avenida Rio
Branco 81, 19° andar, no
Centro do Rio. A empresa

exige apenas uma boa comu-
nicação verbal e conheci-
mentos em informática.

Já o processo seletivo da
Mira acontece a partir de
quinta-feira que vem. Tam-
bém será possível participar
na sexta, segunda e terça-fei-
ra, às 8h30m e 13h, na Rua
Miguel Couto 105, sala 409,
no Centro do Rio.

Os candidatos serão ava-
liados por meio de entrevis-
tas, dinâmica de grupo, pro-
vas de informática e testes
de voz e dicção.

Duas empresas estão se-
leciondo profissionais para
300 vagas em telemarketing,
no Rio. A Consultoria de
Recursos Humanos Top
Quality busca 210 profissio-
nais, enquanto a Mira Ges-
tão em Recursos Humanos
tem 90 oportunidades, am-
bas para cargos na área de
suporte técnico de internet. 

Nos dois casos, é preciso
ter Ensino Médio completo
e, no mínimo, 18 anos de
idade. Não é necessário ter
experiência em call center, e

Telemarketing tá bombando
EMPRESAS ESTÃO CONTRATANDO A GALERA COM NÍVEL MÉDIO PARA INÍCIO IMEDIATO EM CALL CENTERS

BAs seleções já começam a rolar na semana que vem, no Centro do Rio

DIVULGAÇÃO

O Glam Coiffeur, lo-
calizado no Américas
Shopping, no Recreio,
está com 16 oportunida-
des de emprego na área
de beleza. São duas va-
gas para recepcionistas,
quatro vagas para
hairstylist, quatro para
assistente de cabeleirei-
ro, duas para depilado-
ra/ esteticista, duas para
manicures, uma para
massoterapeuta e uma
para designer de so-
brancelha. As chances
são de níveis Funda-
mental e Médio. 

Os interessados de-
vem encaminhar o currí-
culo até o dia 1 de feve-
reiro (domingo) para o
e-mail: grace@glamcoi-
ffeur.com.br. Mais in-
formações pelos telefo-
nes: (21) 2442-9810/
2442-9811. 

Salão de
beleza no
Recreio
contrata


