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LLA Fundação Mudes está com 202
oportunidades, sendo 188 para estágio,
nove para aprendiz e cinco para PcDs

empregos

LLPROFISSIONAIS DA SAÚDE
Divulgação

procura-se
prorrogação

Estágio no
Metrô Rio
LLO MetrôRio prorrogou
as inscrições para o Programa de Estágio 2019.
Serão selecionados estudantes de cursos Superior
e Técnico. Podem se candidatar estudantes com
previsão de formatura
para dezembro de 2021.
Inscrições pelo site www.
vagas.com/invepar até o
dia 12 deste mês.

TÉRMINO AMANHÃ

Programa
de inovação
Interessados em participar do concurso devem se inscrever pelo site da Prefeitura do Rio. O prazo termina no dia 19 deste mês

Concurso público para
admissão de médicos
Ao todo, são 900 vagas disponíveis para diversas especialidades

N

o próximo dia 8,começam
as inscrições do concurso
público para a contratação
de médicos para o quadro permanente da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS).São,ao todo,900 vagas para lotação nos hospitais e outras unidades da rede municipal.
Interessados podem se inscrever
até o dia 19.Entre as especialidades
com mais oportunidades disponíveis no processo seletivo, há vagas
para clínica médica,anestesiologia
e neonatalogia. Em março, o concurso havia sido anunciado pelo

prefeito Marcelo Crivella.
A carga horária dos novos
servidores será de 24 horas semanais e a remuneração básica é de R$ 2.323,39, gratificação de insalubridade de R$
464,69 e auxílio transporte
de R$ 178,20, totalizando R$
2.966,38. O edital completo
pode ser conferido no Diário
Oficial do Município, no link
http://tiny.cc/lhui8y.
As inscrições se iniciam às 10h
pelo portal de concursos da prefeitura, que pode ser acessado pe-

lo link http://www.prefeitura.rio/
web/portaldeconcursos. Os interessados têm até o último minuto
do dia 19 para se candidatar.
Coçar o bolso
A taxa de inscrição é de R$ 100
e deve ser paga até o dia 22 deste
mês nos bancos conveniados. A
avaliação dos candidatos será feita através de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório,
prevista para ser realizada no dia
15 de setembro.
Além do processo para con-

tratação de médicos, a prefeitura
promove concurso para os cargos
de Médico Veterinário, Oficial de
Farmácia,Técnico de Laboratório,
Técnico em Radiologia,Agente de
Documentação Médica, Auxiliar
de Laboratório eAuxiliar de Serviços de Veterinária. Serão 54 vagas
disponíveis. As inscrições começam às 10h do dia 22 deste mês e
vão até o dia 2 de agosto.
Para se candidatar, os interessados deverão se inscrever através
do site http://www.prefeitura.rio/
web/portaldeconcursos.

LLAs inscrições para a segunda edição do Insurtech Innovation Program,
promovido pela Mongeral Aegon, IRB Brasil RE
e PUC-Rio, estão abertas até amanhã. Serão até
20 vagas de estágio para
alunos de graduação de
qualquer curso ou instituição. Inscrições devem
ser feitas http://insurtech.les.inf.puc-rio.br/#.

OPORTUNIDADE

Vagas de
estágio
LLO Nube está com 469
vagas de estágio abertas
no Rio. As chances são
para estudantes do Ensino Médio, Técnico e
Superior, para áreas como Análise de Sistemas,
Ciências Contábeis, Ensino Médio, Gastronomia e
Técnico em Química. Cadastro deve ser feito no site www.nube.com.br.

