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O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
PORTARIA N.° 355 DE 05 DE JULHO DE 2017.
NOMEAR: ALINE GOMES DOS SANTOS FARIAS para exercer o Cargo em
Comissão de Assessor da Diretoria Geral, Símbolo CC-5, a contar da data da
publicação.

Nova Iguaçu, 05 de julho de 2017.
ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR

Presidente
CMNI

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

DIVULGAÇÃO

A Aeronáutica divulgou
as primeiras informações
sobre o concurso público
para o Curso de Formação
de Sargentos, do segundo
semestre de 2018. Serão
288 vagas para candidatos
de ambos os sexos com en-
sino médio completo, até a
data da concentração fi-
nal. Os interessados não
podem ter menos de 17
anos e nem completar 25
anos de idade até 31 de de-
zembro de 2018.

O curso tem duração
aproximada de dois anos,
e os alunos receberão re-

muneração de R$ 1.010
por mês, em 2018, além
de alimentação, aloja-
mento, fardamento e as-
sistência médico-hospita-
lar e dentária. 

Após a conclusão com
aproveitamento, o estu-
dante será promovido à
graduação de Terceiro-Sar-
gento Especialista da Aero-
náutica, cargo que terá sa-
lário de R$ 3.584 em 2018.

As inscrições para o
exame de admissão esta-
rão abertas de 21 de julho
a 14 de agosto pelo site. A
taxa é de R$ 60.

A primeira fase do con-
curso será a aplicação de
provas escritas (língua por-
tuguesa, inglês, matemáti-
ca e física), marcada para o
dia 29 de outubro. Depois
disso, haverá inspeção de
saúde, exame psicológico,
teste de avaliação física e
validação documental.

Os aprovados e selecio-
nados pela Junta Especial
de Avaliação (JEA) deve-
rão se apresentar na Esco-
la de Especialistas de Ae-
ronáutica (EEAR), em
Guaratinguetá (SP), no
dia 1º de julho de 2018.

Aeronáutica anuncia concurso
São 288 vagas para candidatos com ensino médio completo até a data da concentração final

Inscrições estarão abertas a partir do dia 21 de julho

A Secretaria de Trabalho
e Renda divulgou 844 opor-
tunidades em diversas regi-
ões do estado. Entre elas,
estão 227 vagas para defici-
entes. Com salários que po-
dem chegar a R$ 5 mil, as
chances são para ambos os
sexos e com exigência de
formação entre os ensinos
fundamental incompleto e
superior completo.

A capital fluminense
tem 395 vagas de emprego
com carteira assinada, sen-
do 100 para Operador de
Telemarketing Receptivo,
70 para Vendedor de Co-
mércio Varejista, 45 para
Auxiliar de Escritório em
Geral, 30 para Operador de
Telemarketing Ativo, 22
para Atendente de Lancho-
nete e 16 para Faxineiro.

A Região Serrana tem 77
chances, sendo 20 para Em-
balador à Mão, seis para Cos-
tureiro na Confecção em Sé-
rie, cinco para Costureiro a
Máquina na Confecção em
Série, uma para Cozinheiro
Geral, entre outras.

As inscrições podem ser
realizadas nos postos Sine
ou no site maisemprego.m-
te.gov.br. 

Vagas de emprego no Rio

A OdontoPrev, operado-
ra de planos odontológicos,
está com inscrições abertas
para a 7ª edição do Progra-
ma Jovens Empreendedo-
res. As vagas são efetivas,
com data de início prevista
para setembro.

A empresa busca jovens

engajados, com perfil gene-
ralista e que queiram real-
mente assumir papel de
“donos do negócio”.

Os interessados devem
ter graduação completa en-
tre dezembro de 2014 até ju-
lho de 2017 em cursos que
trabalhem análise estratégi-

ca. Também é preciso ter in-
glês intermediário/avança-
do, sendo espanhol um dife-
rencial. A empresa pede dis-
ponibilidade para trabalhar
em Alphaville/Barueri (SP).

As inscrições devem ser
feitas até o dia 26 de julho, no
site www.veredarh.com.br.

OdontoPrev abre inscrições
para ‘jovens empreendedores’


