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empregos

LLO salão de beleza Jacques Janine do
Rio tem vagas abertas. Interessados
devem se inscrever no site do salão

LLCARTEIRA ASSINADA

Chances de emprego
Há mais de 1,6 mil oportunidades, entre vagas de trabalho e cursos de capacitação

P

ara quem está em busca de um recolocação no
mercado de trabalho ou
de um curso de capacitação, há
mais de 1,6 mil oportunidades
abertas no estado.
A Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais (Sedeeri), em parceria com o Sistema Nacional de
Emprego do Rio (Sine-RJ), está com mais de 1,4 mil vagas
de trabalho abertas em várias
regiões do Rio. Há também
4.154 oportunidades de qualificação gratuita, 710 das quais
para pré-vestibular, em parceira com a Firjan e a Faetec.
Na capital, são 277 vagas,
a maioria para operador de
telemarketing, e 1.907 para
cursos de qualificação, como assistente administrativo e auxiliar de confeiteiro
e padaria, além de 106 para
pré-vestibular.
Na Região Metropolitana, há 27 vagas para emprego,
1.033 para cursos de qualificação e 238 para pré-vestibular.
No interior, são 724 para cursos e 366 para pré-vestibular.

Para pessoas com deficiência,
há 350 oportunidades de emprego, sendo 300 para Vendedor de Comércio Varejista.
Para se inscrever, os interessados devem ir até um dos
postos Sine-RJ-Sedeeri. Ao se
dirigir a uma unidade para se

Reprodução

NA CAPITAL,
OS POLOS
DO SINE-RJ
OFERECEM
277 VAGAS DE
EMPREGO
candidatar a uma vaga, é preciso verificar se o perfil que tem
cadastrado no sistema é compatível com a oportunidade
existente. Já para qualificação,
basta informar ao atendente do
Sine-RJ o interesse por um dos
cursos existentes no sistema.
Há, ainda, como se inscrever
por meio do aplicativo Sine Fácil ou pelo site Emprega Brasil
através do link https://empregabrasil.mte.gov.br/.

Oportunidades no Cesarão
LLA Unidade Popular pelo Socialismo (UP), partido recémcriado e à espera de legalização
das fichas assinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
promove hoje um balcão de
empregos no evento ‘UP em
Ação’.São oferecidas 200 vagas.
Há postos para cargos de auxiliar de loja, auxiliar de prevenção e perdas e manicure. Além
das oportunidades de emprego, está programada ações so-

ciais na comunidade do Cesarão, conjunto habitacional em
Santa Cruz, na Zona Oeste do
Rio, a partir das 9h.
Para se candidatar às vagas oferecidas no balcão de
empregos, é necessário que
os trabalhadores levem carteira de trabalho, identidade
e currículo. Durante a ação
social, o partido vai oferecer
macarronada para as pessoas
que estiverem presentes.

Interessados podem ir em um dos postos Sine-RJ para realizar a inscrição em uma das vagas de trabalho

