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

Resolução nº. 798  de 11 de março de  2015.

“INCLUI PARÁGRAFO ÚNICO NO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO PARA REGU-
LAMENTAR O REGISTRO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU.”  

Autoria : Mesa Diretora  

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU - RJ, POR SEUS REPRESENTANTES LE-
GAIS, APROVOU E EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:  

Art. 1° - O art. 152 do Regimento Interno passa a conter Parágrafo Único, com a 
seguinte redação:

“Art. 152 - Parágrafo único - por razões de segurança, o registro em áudio ou 
vídeo, parcial ou integral, de uma sessão somente poderá ser feito mediante cre-
denciamento prévio do interessado e autorização da Diretoria Geral da Câmara no 
máximo 48 horas antes do início da sessão”.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 11 de março de 2015.
MAURICIO MORAIS

Presidente

Torna público a realização do Pregão Presencial n.º004/2015 que tem como objetivo 
contratar o serviço de fornecimento de combustível: etanol, diesel, gasolina e óleo 
lubrificante 24 (horas) por dia, inclusive sábados, domingos e feriados a fim de 
atender a frota desta Secretaria. Entrega das propostas até as 10:00 horas do dia 
14/04/2015. Informações (24) 2491-9650.

Júlio José de Oliveira Goulart 
Matrícula 310114-2

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VASSOURAS / RJ
AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2015

A Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região (UASG 200044) torna público que 
realizará o PREGÃO ELETRÔNICO em referência, do tipo menor preço global às 
14h30, do dia 6 de abril de 2015, no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: contratação 
de serviços de vigilância armada e desarmada, na escala 44 horas semanais, 
para atender a Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região, conforme 
descrito no Edital e seus anexos. A cópia do Edital poderá ser obtida pela 
empresa interessada a partir desta data, através do site supracitado.  

Rio de Janeiro, 19 de março de 2015.
Cristina Lopes de Souza

Pregoeira

Estrada do Engenho D’Á-
gua 199, no Anil, em Jacare-
paguá. 

Na portaria, os candidatos

deverão informar que estão
com entrevista agendada
com Luciana Paula, do setor
de Recrutamento e Seleção.

A Ambev está com 70 va-
gas de emprego abertas para
repositores. Os candidatos
devem ter Ensino Médio
completo. De acordo com a
empresa, entre os principais
afazeres do cargo está o
abastecimento de pratelei-
ras e gôndolas no mercado
com os produtos da compa-
nhia, a verificação do prazo
de validade e definir pontos
de exposição.

Além do salário compatí-
vel com o mercado, a com-
panhia oferece benefícios
como assistência médica, as-
sistência odontológica, vale-
transporte, alimentação no
local, plano de previdência,
entre outros.

Os interessados na opor-
tunidade deverão compare-
cer no próximo dia 27, às 9h,
com currículo e caneta na

Ambev tem vagas
para repositores

EMPRESA ESTÁ CONVOCANDO QUEM POSSUI ENSINO MÉDIO

BA empresa está reforçando sua equipe e contrata para início imediato

DIVULGAÇÃO

MAIS

A TIM, que pretendia
suspender a navegação
de internet no celular de
planos pós-pagos, a partir
de hoje, quando atingis-
sem a franquia de dados,
adiou a decisão. Por en-
quanto, os clientes que
pagam contas continuam
com a velocidade reduzi-
da ao atingirem o limite
contratado, mas o serviço
não será interrompido.
Em breve, porém, será
preciso comprar pacotes
adicionais para continuar
navegando. 

TIM ainda não
vai cortar rede




