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empregos

Recolocação no mercado
São mais de duas mil oportunidades disponíveis no estado somente esta semana
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O

desemprego no país teve uma leve diminuição,
segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
sexta-feira passada. No trimestre encerrado em maio, o número caiu para 12,3%, atingindo 13
milhões de pessoas. Para desafo-

gar a longa fila de trabalhadores
desocupados no Rio, feiras de
emprego e empresas oferecem
vagas para recolocação no mercado de trabalho. Para esta semana, há mais de 2.400 oportunidades disponíveis.
Durante esta semana, a Comunidade Católica Gerando
Vidas promove duas feiras de
emprego com mais de mil vagas
disponíveis para quem está à pro-

cura de um emprego, no Sindicato de Telefonia do Rio de Janeiro
(Sinttel-Rio), no Maracanã, e na
quadra da escola de samba do Arranco, no Engenho de Dentro, na
Zona Norte. Ambas ações estão
previstas para iniciar às 10h. Serão oferecidas vagas para áreas de
saúde, de serviços e do comércio,
como caixa, estoquista, garçom
e fiscal de loja.
Para participar da ação de

emprego, o candidato deve levar carteira de trabalho e currículo atualizado.
Já a Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais (SEDEERI), em parceria com o Sistema Nacional
de Emprego (Sine), está com
inscrições abertas para mais
de 1.300 vagas de trabalho com
carteira assinada em várias re-

giões do estado do Rio.
Quem também oferece chance para recolocação no mercado de trabalho é a rede de salões
Walter’s Coiffeur. São 57 vagas
para atuar em cargos como manicure e cabeleireiro. As oportunidades são para unidades localizadas em bairros como Bangu,
Freguesia, Leblon, Del Castilho
e Vila Isabel, além de postos também para unidades em Niterói.

Reginaldo Pimenta

ONDE TEM VAGA

GERANDO VIDAS
Na terça e na sexta-feira, a
Comunidade Católica Gerando
Vidas promove ações de emprego no Sinttel-Rio, no Maracanã,
e na quadra de escola de samba
Arranco, no Engenho de Dentro.
Ambos eventos começam às 10h.
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SINE-RJ
Para se candidatar, interessados podem ir em um dos postos
Sine-RJ-Sedeeri. Além disso, o
candidato também pode se cadastrar pelo aplicativo Sine Fácil
ou site Emprega Brasil (https://
empregabrasil.mte.gov.br/).
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WALTER’S COIFFEUR
Os interessados podem enviar
currículo para o e-mail rh@waltercoiffeur.com.br.A Rede conta
com 11 salões nos principais
shoppings do Rio e Grande Rio.
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A Comunidade Católica
Gerando Vidas tem
promovido ações de
emprego semanalmente
em dois bairros do Rio

