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FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
TEM ALGUMA INFORMAÇÃO IMPORTANTE?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA
HORA! GRAVE NO SEU CELULAR! 21 98794-9052

Serviços

LLnovidade para Aposentado do INSS

Prova de vida por celular
Tecnologia, ainda em fase de testes, vai permitir reconhecimento biométrico

A

posentados e pensionistas do INSS poderão fazer
a prova de vida sem sair
de casa. Como? Por biometria. O
projeto de reconhecimento facial
e digitais que está em fase de testes será implantado em, no máximo, 60 dias, segundo o diretor de
Atendimento Clóvis de Castro Júnior.O objetivo é que seja mais um
serviço oferecido por meio digital,
elevando a 91 essa oferta online.
“Estamos fazendo testes em dez
municípios brasileiros para só então ampliar para todo o país”,disse.
Questionado se o pioneirismo
do Rio em utilizar a base de dados

do Detran, após acordo firmado
para cruzamento de dados a fim
de combater fraudes previdenciárias, vai facilitar a vida dos segurados, Castro Júnior afirmou
que nada impede que o estado
saia na frente com a identificação
biométrica quando a ferramenta
for aprovada.
“Além de usar as digitais também está em fase de implantação
o reconhecimento facial, em que
segurado faz um vídeo e diz uma
palavra e quando acessar o sistema do INSS, ele pode inserir seu
reconhecimento facial”, antecipa.
Ele acrescenta que, em prin-

empregos hoje

1.709 80% 15% 5%
VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (419): Operador de Telemarketing Ativo (137)
Vendedor de Serviços (75) l Atendente de Lojas (55) l Bombeiro
Hidráulico (30) l Pintor de Alvenaria (30) l Motorista de Ônibus Urbano
(25) l Açougueiro Desossador (10) l Vendedor (10) l Mecânico Eletricista
de Diesel para Veículos automotores (6) l Atendente de padaria (6) l 
Garçom (5) l Atendente de Lanchonete (5) l Recepcionista de Hotel
(4) l Volta Redonda: Operador de Telemarketing Receptivo (937) l 
Vendedor de Serviços (10) l Soldador (5) l Barra do Piraí: Operador
de Telemarketing Ativo (200)
●●

l 

oportunidades para pessoas com deficiência:
Operador de Vendas (30) l Repositor de supermercados (10) l Vendedor
(10) l Empacotador a mão (6) l Assistente de Cozinha (5) l Atendente
Barista (5) l Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (5) l Carregador
para armazém (4) l Operador de Câmaras Frias (4)

cípio, não haverá necessidade de
fazer cadastro biométrico prévio,
pois está em andamento na Secretaria de Governo Digital,ligada ao
Ministério da Economia,o cadastramento biométrico de todos os
cidadãos em uma só base. Isso vai
facilitar o cruzamento de dados e
a identificação de todos que têm
um título de eleito, ou carteira de
trabalho, por exemplo. O cadastro biométrico também poderá
ser feito nos postos do INSS.
“Os segurados que optarem
por não utilizar a biometria poderão usar os canais atuais para a
prova de vida”, concluiu.

Servidores vão ganhar bônus
LLServidores do INSS vão receber bônus por produtividade
para desafogar as concessões
de benefícios.O pagamento será o mesmo que os pagos por
produtividade que foi criado
para o pente-fino, no valor de
R$ 57,50.Segundo o presidente
do INSS, Renato Vieira, atualmente há cerca de 3,4 mil servidores analisando pedidos de
aposentadoria,pensão e outros
auxílios, mas com o Programa

LOTERIA$

rapidinha...

Terminam inscrições do EJA
LLTerminam hoje as inscrições
para o Ensino de Jovens eAdultos (EJA) em São Gonçalo. É
preciso ter mais de 15 anos.Para saber mais detalhes e documentação,basta ir a uma das 18
unidades que oferecem as aulas. São elas: Colégio Pres. Castelo Branco (Boaçu); Colégio
Ernani Faria (Neves); Colégio
Estephânia de Carvalho (Laranjal); E. M. Almirante Alfredo Carlos S.Dutra (Alcântara);
Colégio Amaral Peixoto (Lindo Parque); E.M.Irene Barbosa Ornelas e Prefeito Nicanor

Ferreira Nunes (Jardim Catarina); E. M. José Manna Junior
e Visconde de Sepetiba (Nova
Cidade); E. M. Leonor Corrêa
(Trindade); E. M. Luiz Gonzaga (Antonina); E. M. Aurelina
Dias Cavalcanti (Amendoeira); E. M. Raul Veiga (Raul Veiga); Escola Estadual Municipalizada Guaxindiba;E.M.Mario
Quintana(EngenhoPequeno);
E. M. Anísio Spinola Teixeira
(Santa Luzia); E. M. João Cabral de Mello Netto (Vista Alegre); e E. M. Pastor Haroldo
Gomes (Itaúna).

●●

CANDIDATE-SE: As unidades do Sistema Nacional de Empregos (Sine-RJ) não
recebem currículos e a inscrição para se candidatar às vagas coletadas pela
Sedeeri (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego e
Relações Internacionais) tem que ser feita nos postos Sine/Sedeeri ou no site
https://empregabrasil.mte.gov.br/. A Sedeeri esclarece que o banco de dados
de emprego pode sofrer alterações momentâneas como inclusão/fechamento
de vagas ou ampliação/redução de ofertas.

de Gestão semipresencial,a expectativa é que já no próximo
mês esse número dobre.
Os servidores que trabalham com atendimento continuarão tendo que cumprir a
jornada diária. Paralelamente
a isso, terão direito ao bônus.
“O bônus será pago ao servidor que ultrapassar a meta de
90 análises e terá direito ao recebimento somente após o processo concluído”, acrescentou.

TIMEMANIA concurso 1363
30/07/2019
SANTA CRUZ/PE

06 09 28 32 35 56 59
7 acertados: acumulou
(R$ 10.835.886,81)
6 acertados: 14 (R$ 12.475,39)
5 acertados: 409 (R$ 610,04)
4 acertados: 6.633 (R$ 6,00)
3 acertados: 59.153 (R$ 2,00)
QUINA concurso 5033
30/07/2019
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DIA DE SORTE concurso 182
30/07/2019
Mês da Sorte: OUTUBRO

02 03 07 15 22 26 31

indicadores
POUPANÇA: 0,3715% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 3,7902(c); R$ 3,7908(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! O MEC prorrogou, para 10 de outubro, o prazo de renegociação de dívida do Fies. É preciso ter firmado
contrato até o 2º semestre de 2017; estar com parcelas atrasadas em, no mínimo, 90 dias; e ter contrato em amortização.

