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LLO Hospital Badim está com inscrições
para estágio de Medicina até o dia 14. Link
de Cadastro: https://bit.ly/2XxgMgN

empregos

LLEXPERIÊNCIA PARA OS JOVENS
Divulgação

procura-se
OPORTUNIDADES SINE-RJ

Painel da
semana
LLA 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
1,1 mil vagas de emprego
com carteira assinada em
todo o estado.

PROGRAMA DE ESTÁGIO

Na Linha
Amarela
Para quem quer participar do processo seletivo de estágio da Linha
Amarela, as inscrições
vão até a próxima sextafeira. Há oportunidades
para alunos de curso superior em Comunicação
Social, Administração,
Engenharias Elétrica e de
Produção. As inscrições
podem ser feitas no site
vagas.com.br/invepar.

LL

De acordo com a Faculdade Senac Rio, os jovens interessados devem se inscrever rapidamente, pois as oportunidades são limitadas

Oficinas com dicas para
o mercado de trabalho
Faculdade Senac Rio orientará jovens para elaborar o currículo

N

a próxima terça-feira,
das 14h às 18h, a Faculdade Senac Rio promove a oficina ‘(Re)Invente-se’. O
evento tem o objetivo de ajudar jovens que buscam conquistar um lugar no mercado
de trabalho ou também para
aqueles que pretendem fazer
uma transição de carreira profissional. Na programação, os
participantes poderão aprender dicas de como elaborar o
currículo e de como se comportar durante uma entrevis-

ta de emprego. Realizado pela Graduação Tecnológica em
Recursos Humanos, em parceria com o grupo colaborativo RH que Inspira, o evento
é gratuito e aberto ao público. Quem estiver interessado
não pode perder tempo, pois
as vagas são limitadas.
De acordo com a instituição, serão discutidos temas
estratégicos para quem quer
potencializar as oportunidades em processos seletivos. A
iniciativa será composta por

quatro oficinas. Além de dicas
para a elaboração de currículo e de como se portar para
uma entrevista de emprego, o
evento também terá workshop
de networking e sobre o uso
estratégico da plataforma online Linkedin, rede social que
permite criar e manter contatos com empresas, colegas
de trabalho, além de procurar
oportunidades de emprego.
Durante a oficina, os jovens
participantes terão o suporte
de voluntários, entre instruto-

res e alunos da graduação em
Recursos Humanos da Faculdade Senac Rio e profissionais
de mercado da área de Recursos Humanos.
Para participar da oficina
da faculdade Senac Rio, os
interessados podem se inscrever pelo site da instituição através do link https://
relacionamento.rj.senac.br/
forms/index.asp?id=2184. O
evento será no auditório da
instituição, na Rua Santa Luzia 735, no Centro do Rio.

XERÉM

Distribuidora
com vagas
LLA distribuidora Zamboni está com vagas para o Centro de Distribuição em Xerém, em Duque
de Caxias, para os cargos
de Analista de Administração de Vendas Júnior,
Designer Júnior e Analista de Trade Marketing.
Os interessados podem
se cadastrar no site www.
zamboni.com.br/trabalhe-conosco.

