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EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Cristiano Gonçalves Pereira - Juiz Titular do Cartório da 1ª Vara de Família
da Regional da Pavuna, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Sargento de
Milicias, S/N 2º andar CEP: 21532-290 - Pavuna - Rio de Janeiro - RJ e-mail: pav01vfam@tjrj.jus.
br, tramitam os autos da Classe/Assunto Alteração do Regime de Bens - Regime de Bens Entre os
Cônjuges / Família, de nº 0003024-58.2015.8.19.0211, movida por ARY SILVA; SILVIA TERESINHA AL-
VES VELASCO SILVA em face de eventuais interessados, objetivando assim, pelo presente edital CITA
terceiras pessoas eventualmente interessadas na presente ação, que se encontra em lugar incerto e
desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando
ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não
ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC).
Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, dois (02) de maio (05) de dois mil e dezessete (2017).
Eu,Suellen Carolina Reis Alves - Estagiário - Matr. 120000022590, digitei. E eu, Elizabeth Pena Borges
Macedo - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/19495, o subscrevo.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUMLIC
COMISSÃO SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 152/2017 – Objeto: Aquisição de material hospitalar para atender
ao Hospital Municipal de Emergência e às Unidades de Saúde, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
através do Proc. Adm. nº: 14.378/2017 – Data/Hora: 02/10/2017, às 14:00 horas.
Valor Estimado: R$ 101.033,20. O edital de Pregão Presencial encontra-se disponível
no site www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia/page/index.asp. Demais informações
e questionamentos poderão ser enviados para o e-mail: licitacao.resende@gmail.com e
www.licitacai.saude@resende.rj.gov.br ou obtidas através do tel: (0XX24) 3354-3922.

Julio Cezar de Carvalho
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
PORTARIA N.° 388 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017.
NOMEAR ANTONIO MARCOS DA SILVA REGIS para exercer o Cargo em Comissão de
Assessor do Serviço de Informática, Símbolo CC-7, a contar da data da publicação.

Nova Iguaçu, 18 de setembro 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

Estudantes e recém-for-
mados em busca de uma
oportunidade devem ficar
atentos para não perder
prazos neste mês. Com
muitas oportunidades de
estágio e trainee abertas no
país, vale fazer um crono-
grama de inscrições e eta-
pas seletivas para tirar o
maior proveito. 

A Volkswagen abriu seu
cadastro ontem, por exem-
plo. Os interessados devem

se inscrever no site http://
www.vw.com.br/pt/institu-
cional/RecursosHumanos/
programa_de_estagio.html,

até o dia 8 de outubro.
Serasa Experian, Maga-

zine Luiza e Burger King
também estão com chances
abertas para quem está no
início da carreira, em qual-
quer área do conhecimento.
No primeiro caso, a remu-
neração mensal será de R$
5.300. O cadastro de currí-
culos dos candidatos deve
ser feito no site https://
www.99jobs.com/serasa-
experian-s-a.

Vagas de estágio
e trainee no país
Universitários e recém-formados devem ficar atentos
aos prazos para não perder chance do primeiro emprego

> Volkswagen
está com
inscrições
abertas até dia
8de outubro

A Fundação de Apoio à
Escola Técnica (Faetec) am-
pliou o número de vagas para
cursos profissionalizantes
gratuitos, de 16 mil para 18
mil. As oportunidades estão
distribuídas por 87 cursos,
como assistente administra-
tivo, agente de informações

turísticas, reparador de com-
putadores e manicure. 

As inscrições devem ser
feitas através do site da fun-
dação, até o dia 24. Os inte-
ressados poderão escolher
até dois cursos por CPF. É
preciso ter idade mínima que
varia de 15 a 18 anos, de acor-

do com cada curso. A escola-
ridade também difere entre
as formações.

As vagas serão ocupadas
por meio de sorteio, que será
realizado no dia 25 e divulga-
do em seguida no site da ins-
tituição. As aulas começam
dia 9 de outubro.

Faetec tem 18 mil oportunidades


