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EMPREGO

SAÚDE

transporte e refeição, planos
de saúde e odontológico, des-
contos em faculdades, seguro
de vida, auxílio creche, cartão
farmácia, salário família, au-
xílio funeral, além de chances
de crescimento profissional.

Os interessados devem
comparecer nas próximas se-
gunda, terça e quarta-feira, às
13h, à Avenida Rio Branco
81, 19° andar, no Centro do
Rio. As vagas são para o Rio
de Janeiro e Niterói. 

A Consultoria de Recursos
Humanos Top Quality está
contratando 510 profissionais
de telemarketing. Do total,
são 330 vagas para atenden-
tes e 180 para suporte técnico
de internet. A carga horária é
de 6h20m por dia, de segunda
a sexta-feira, com folga nos
fins de semana.

Segundo a consultoria, para
participar das vagas não é ne-
cessário ter experiência. É pre-
ciso ter, no mínimo, 18 anos, e
Ensino Médio completo. No
caso das oportunidades de su-
porte técnico de internet, é
preciso bons conhecimentos
em informática.

Além do salário, os profis-
sionais terão direito a vales

Mais de 500 vagas
em telemarketing

CHANCES SÃO PARA A GALERA QUE TEM ENSINO MÉDIO COMPLETO

BOs call centers estão fazendo contratações para início imediato

DIVULGAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO

AVISO DE PREGÃO

A Prefeitura Municipal de Carmo-RJ torna público aos interessados que fará
realizar na sala de reuniões da Comissão de Pregão, na Rua  Martinho  Cam-
pos  nº  25,  sala  06,  Centro,  Carmo-RJ:  o  PREGÃO PRESENCIAL N.º
120/2014,  Processo Administrativo nº 06444/2014 e apenso, atendendo a so-
licitação da Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal
de Obras, Habitação e Serviços Públicos, no dia 17/12/2014, às 10h30min,
visando à aquisição de material de construção para atender ao Setor de Al-
moxarifado e Secretaria Municipal  de Obras, Habitação e Serviços Públicos.

Carmo/RJ, 02 de dezembro de 2014.
Fernando Antonio Gonçalves
Presidente da CPL/Pregoeiro

AVISO DE PREGÃO

A Prefeitura Municipal de Carmo-RJ torna público aos interessados que fará
realizar na sala de reuniões da Comissão de Pregão, na Rua  Martinho  Cam-
pos  nº  25,  sala  06,  Centro,  Carmo-RJ:  o  PREGÃO PRESENCIAL N.º
121/2014,  Processo Administrativo nº 07338/2014, atendendo a solicitação
da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 17/12/2014, às 15h30min, visando
à prestação de serviços de locação de veículos.

Carmo/RJ, 02 de dezembro de 2014.
Fernando Antonio Gonçalves
Presidente da CPL/Pregoeiro

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

Termo Aditivo de Prestação de Serviços de Manutenção de
Computadores, Notebooks e Impressoras da CMNI

Termo Aditivo nº: 010/2014.
Processo nº: 1.110/2014 - CMNI.
Contratado: LFC DE SOUZA BAZAR
Prazo: 12 (doze) meses.
Início e Término: de 25/11/2014 a 24/11/2015.
Valor do Contrato: R$ 79.080,00 (setenta e nove mil e oitenta reais).
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).  
Assinatura do Contrato: 25/11/2014.

Nova Iguaçu, 25 de novembro de 2014.

MAURICIO MORAIS
Presidente

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
Câmara Municipal de Nova Iguaçu

PORTARIA N° 191, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014
O Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu – RJ usando das suas
atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve: 

Art. 1º - determinar com fulcro no art. 10, da lei nº 4.340, de 26 de dezembro
de 2013, a suplementação por anulação de crédito no valor de R$ 460.000,00
(quatrocentos e sessenta mil reais ) nos elementos de despesas descritos
abaixo:

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Nova Iguaçu, 02 de dezembro  de 2014. 

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

Que o tomate faz bem para
a saúde todo mundo sabe.
Mas não é só isso. Alguns tru-
ques com a fruta também fa-
zem milagres pela sua pele. Se
ligue nessas duas dicas barati-
nhas e faça em casa mesmo:

Para ficar com a pele lim-
pa, misture uma colher de so-
pa de suco de tomate e duas
gotas de suco de limão em
uma vasilha. Umedeça um
cotonete nesta mistura e pas-
se no rosto com movimentos
circulares. Depois de 10 mi-
nutos, enxague com água fria.

A outra dica é bem simples
e ajuda a diminuir o tamanho
dos poros. Para isso, basta

misturar uma colher de sopa
de suco de tomate e duas go-
tas de suco de limão num re-
cipiente. Umedeça um coto-

nete na mistura e passe no
rosto com movimentos circu-
lares. Depois de 10 minutos,
enxague com água fria.

Tomate deixa a pele linda
FRUTA AJUDA A LIMPAR O ROSTO, E A DIMINUIR O TAMANHO DOS POROS

BDuas dicas simples com tomate vão deixar seu rosto novo em folha

GUSTAVO STEPHAN/ 08.04.2013




