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ECONOMIAABANDONO DE EMPREGO
Sr. MARCO ANTONIO SIQUEIRA BEATRIZ, esgotados nossos recur-
sos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, 
convidamos o Sr. MARCO ANTONIO SIQUEIRA BEATRIZ, portador da 
CTPS 5294989 – SÉRIE 0040-0 RJ, a comparecer em nosso escritório, 
a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 23/02/2015, 
dentro do prazo de 48h a partir desta publicação, sob pena de ficar 
rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do 
art. 482 da CLT. Rio de Janeiro, 07/05/2015. LBROS COMERCIO DE 
MOVEIS LTDA CNPJ: 10.859.506/0007-08.

PORTARIA N° 062, DE 08 DE MAIO DE 2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

RESOLVE:

   Art. 1° - NOMEIA MARLENE DA SILVA para ocupar o Cargo em Comissão de ASSESSOR ESPECIAL DE 
GABINETE, símbolo DG3, Código Identificador DG3-008, a contar desta data.

    Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 
Nova Iguaçu, 08 de maio de 2015

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

PORTARIA N° 063, DE 08 DE MAIO DE 2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

RESOLVE:

     Art. 1° - NOMEIA ANA PAULA MARTINS DE CARVALHO para ocupar o Cargo em Comissão de 
ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE, símbolo DG3, Código Identificador DG3-009, a contar desta data.

    Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 
Nova Iguaçu, 08 de maio de 2015

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

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

A Prefeitura Mun. de Vassouras torna público, nos termos do Dec. n° 2.638/07, 
que realizará no dia 25/05/2015, às 14:00h, licitação na modalidade Pregão 
Presencial, tendo como objeto a contratação de empresa de consultoria 
técnica especializada para realizar a implementação do município de 
Vassouras como beneficiário dos Royalties do petróleo e do gás natural, 
bem como acompanhamento dos processos judiciais e administrativos. 
Edital disponível na Av. Octavio Gomes, 395, das 09:00 às 18:00h – 2ª a 6ª feira. 
Tel. (24) 2491-9000.

Vassouras - RJ, 07 de maio de 2015
Gilder Pereira Arantes

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS - RJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2014

Torno público, nos termos da Lei 8.666/93, que realizaremos no dia 01/06/2015, 
às 15:00h, licitação na modalidade Tomada de Preços. Objeto: serviços de 
engenharia e construção civil para cobertura da quadra poliesportiva na 
E.M. José Bento Martins Barbosa, Demétrio Ribeiro, Vassouras/RJ.  Edital 
disponível à Av. Otávio Gomes, 395, Centro, das 10h às 18h – 2ª a 6ª feira ou 
licitacaovassouras@gmail.com. Tel.: (24) 2491-9000.

Vassouras - RJ, 07 de maio de 2015.
Gilder Pereira Arantes

Membro da CPL - Mat. 100847-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS - RJ
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015

candidatos sejam comprome-
tidos e tenham espírito de
equipe. Os contratados vão
trabalhar na Zona Oeste e na
Baixada Fluminense.

Os interessados devem fa-
zer o cadastro no site www-
.brasilkirin.com.br ou enviar
um currículo para vagasbra-
silkirin@yahoo.com.br.

Uma das maiores empre-
sas de bebidas do país, a Bra-
sil Kirin está com 40 vagas pa-
ra pessoas com os ensinos
fundamental e médio. São
oportunidades para os cargos
de vendedor (10), motorista
de entrega (5), ajudante de
entrega (10) e outras 15 para
pessoas com deficiência.

Os requisitos são diversos.
Para a vaga de vendedor, o
candidato precisa ter ensino
médio completo e carteira de
habilitação categoria A. Para
ser motorista, além desses co-
nhecimentos, tem que saber
rodar pela região. Já o cargo
de ajudantes de entrega exige
que a pessoa tenha o ensino
fundamental completo e sai-
ba trabalhar com carga e des-
carga. Os mesmos requisitos
valem para os profissionais
portadores de deficiência. A
empresa também pede que os

Emprego para
refrescar o bolso

EMPRESA DE BEBIDAS BUSCA 40 PESSOAS COM FUNDAMENTAL OU MÉDIO

BHá oportunidades para trabalhar no setor de carga e descarga

PEDRO KIRILOS/07.08.2014

Uma empresa especiali-
zada em materiais de cons-
trução e produtora de ci-
mento, concreto e agrega-
dos está procurando 35 pro-
fissionais para trabalhar em
suas unidades em Inhaúma

e no município de São Gon-
çalo. As vagas são para os
cargos de auxiliar de labora-
tório, eletricista de manu-
tenção, mecânico de manu-
tenção, operador de painel
central, operador de produ-

ção e técnico em manuten-
ção mecânica. É preciso ter,
pelo menos, o ensino mé-
dio. As inscrições podem
ser feitas até a próxima sex-
ta-feira pelo site www.va-
gas.com/lafarge.

Vagas para ensino médio
SÃO 35 OPORTUNIDADES PRA TRABALHAR EM INHAÚMA E SÃO GONÇALO




