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EMPREGO E ECONOMIA

O Governo do Rio de Ja-
neiro, por meio da Secretaria
de Trabalho e Renda, divulga
1.652 chances de emprego
com carteira assinada em vá-
rias regiões do estado. Com
exigência de formação entre o
ensino fundamental incom-

pleto e o superior completo, e
com salários que podem che-
gar a até R$ 5 mil, as vagas
são para ambos os sexos. En-
tre elas estão 82 colocações
para pessoas com deficiência.

A Capital tem 952 vagas,
sendo 166 para operador de

telemarketing receptivo, 90
para motorista de ônibus ur-
bano, 80 para garçom, 66 pa-
ra atendente de lojas e merca-
dos, 10 para eletricista de ins-
talação, entre outras.

Na Região Metropolita-
na, são 314 oportunidades,

sendo 150 para atendente de
lanchonete e 150 para auxili-
ar nos serviços de alimenta-
ção. A região do Médio Para-
íba tem 164 chances. Já a Re-
gião Serrana conta com 133
chances.

As inscrições para se

candidatar às vagas podem
ser feitas nos postos Sine/
Setrab ou no site maisem-
prego.mte.gov.br. O banco
de dados pode sofrer altera-
ções como inclusão/fecha-
mento de vagas ou amplia-
ção/redução de ofertas. 

Mais de 1.500 vagas no Rio
Secretaria de Trabalho e Renda também oferece oportunidades para pessoas deficientes

A Sotreq, empresa com
75 anos de atuação no Bra-
sil, abriu inscrições para o
seu Programa de Estágio
2018. Ao todo, são 32 vagas,
divididas por cidade, ofere-
cidas aos alunos dos cursos
de Engenharia (Produção,
Elétrica, Mecânica ou Meca-
trônica), Administração,
Economia, Ciências Contá-
beis, Tecnologia da Infor-
mação, Análise de Sistemas
e Relações Internacionais.

Para se candidatar , o es-
tudante deve ter ensino su-
perior com conclusão pre-
vista para dezembro/2019,
inglês intermediário, paco-
te Office e disponibilidade
para estágio com carga ho-
rária de seis horas. Com du-
ração de dois anos, o pro-
grama oferece aos estagiá-
rios cursos on-line para o
desenvolvimento de habili-
dades e a participação em
palestras e fóruns para tro-
ca de experiência.

A organização proporci-
ona bolsa auxílio compatí-
vel com o mercado, refeição,
plano de saúde, vale trans-
porte e seguro de vida. A se-
leção vai até o dia 30 de no-
vembro. A inscrição pode
ser realizada no site http://
epartner.vagas.com.br/.

Empresa abre
inscrições 
para estágio

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
CONCESSÃO DE LICENÇA

29.138.328/0001-50
Etil Rio Indústria e Comércio LTDA – CNPJ: 05.009.363/0001-01, torna pública que re-
cebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento – SMMAAA a
Licença de Operação de Nº 071/2017, emitida em 07 de agosto de 2017. Esta licença é válida
até 07 de agosto de 2022. Autoriza a empresa para a atividade de fracionamento e comércio
atacadista de produtos químicos para indústria, localizado na Rua Ferrara, nº 241, Lotes 11
a 25, Quadra 70, Campos Elíseos, 2º Distrito do Município de Duque de Caxias/RJ, referente
ao processo nº 51733/2016.

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de produtos de higiene e material
pessoal, utensílios de cozinha, cama, mesa e banho para utilização na Creche Escola Prefeito
Geraldo Pires Guimarães, Cantagalo-RJ - VALOR: R$ 15.361,90 DATA: 04 de setembro de
2017 - HORA: 14h - LOCAL: Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira nº 300 - salas 101 e 103
Centro - Cantagalo-RJ. O Edital encontrar-se-á à disposição dos interessados, para consulta e/
ou retirada, a partir do dia 23/08/2017, das 12h às 17h, no endereço supracitado, ou no
site da Prefeitura Municipal de Cantagalo www.cantagalo.rj.gov.br Licitações abertas.

Cantagalo, 21 de agosto de 2017.
Carlos Alexandre Marques da Silva - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
AVISO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2017
EDITAL EXCLUSIVO PARA MEI / ME / EPP

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação

RETIFICAÇÃO NO AVISO DE PUBLICAÇÃO
PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2149/2017

MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL N° 0039/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO – RJ torna público a abertura do PROCESSO
ADMINISTRATIVO N°2149/2017- PREGÃO PRESENCIAL N°039/2017, devido ao fato da
RETIFICAÇÃO , a abertura será realizada no dia 04 de setembro de 2017, às 09:00 horas,
na sala da Comissão de Licitações, na Praça Princesa Isabel n°15, 2 °piso, sala 01, Centro
Administrativo Júlio Huguenin Ladeira/ Anexo I, Centro – Carmo/ RJ. Objeto: Registro de
Preços para a eventual aquisição de materiais de consumo laboratoriais Laboratório Municipal
de Análises Clínicas, com fornecimento fracionado, para suprir as necessidades do Laboratório
Municipal de Análises Clínicas, de acordo com as especificações e quantitativos relacionados no
termo de Referência, conforme solicitação do Fundo Municipal de Saúde – Secretaria Municipal
de Saúde do Carmo/ RJ. Critério de julgamento; menor preço unitário. O Edital em inteiro teor
estará à disposição a partir (data errada dia 28 de agosto) desta publicação, na sala da Comissão
de Licitações, no endereço acima citado, horário das 9:00 às 16:00 horas.

Carmo/RJ, 21 de agosto de 2017.
Magali de Lima Gomide

Pregoeira - Port. 327/2017

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO
ADIAMENTO SINE DIE

ASuperintendênciaMunicipaldeLicitaçõeseContratosdaPrefeituraMunicipaldeResende,
RJ, comunica a V. Sas, que por motivo de adequação no referido Edital, fica adiada em
SINE DIE a licitação na modalidade Concorrência Pública n.º 02/2017. Objeto: contratação
de empresa especializada para execução do transporte de escória e compactação de RSD
e espalhamento de escória, para operar no Aterro Sanitário Municipal de Resende – RJ por
período de 12 (doze) meses, através da Agência Municipal de Meio Ambiente de Resende
– AMAR, através do Processo Administrativo nº 8.769/2017. Ficando a nova data ser
informada posteriormente.

William Ferraz
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

Processo nº 455/2017 - Baseado no parecer da ACI, homologo a Licitação nº
013/2017 para compra de material gráfico, conforme especificação do Edital de
licitação, adjudicando a compra à empresa RLO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-
ME, no valor total de R$ 76.350,00 (setenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais).

Em, 22 de agosto de 2017.
ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR

Presidente

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Nova Iguaçu
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo nº 749/2017 - Baseado no parecer da ACI, homologo a licitação nº 014/2017, na
modalidade convite, adjudicando os serviços de manutenção preventiva e corretiva de 31 (trinta
e um) aparelhos de ar-condicionados, com troca de peças, pelo período de 12(doze) meses, à
empresa RIO LASTEF COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA., no
valor total de R$ 76.284,00 (setenta e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais).

Em, 22 de agosto de 2017.
ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR

Presidente

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Nova Iguaçu
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo nº 298/2017 - Baseado no parecer da ACI, homologo a licitação nº 009/2017, na
modalidade convite, adjudicando os serviços de manutenção preventiva e corretiva com
troca de peças de 03 (três) catracas, 02 (dois) computadores, 02(dois) Nobreaks e 02(duas)
portas de correr automáticas da portaria desta Casa pelo período de 12(doze) meses, à
empresa RIO LASTEF COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA., no
valor total de R$ 66.108,60 (sessenta e seis mil, cento e oito reais e sessenta centavos).

Em, 22 de agosto de 2017.
ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR

Presidente

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Nova Iguaçu
GABINETE DA PRESIDÊNCIA


