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LLNesta semana, o Estado do Rio está
com inscrições abertas para 812 vagas
de trabalho com carteira assinada

empregos

LLABERTURA DE PROCESSO
Cb Feitosa / Força Aérea Brasileira

procura-se
OPORTUNIDADE

Vagas na
Coca-Cola
LLA Co ca-Cola FEMSA Brasil oferece 30 vagas no Rio. Há vagas para auxiliar de remessa e
motorista de caminhão.
Os interessados devem
se cadastrar no site www.
contratando.com.br e informar o código 48320,
para que seja direcionado
para as as vagas na CocaCola FEMSA Brasil.

NÃO É EXIGIDO EXPERIÊNCIA

Operador
telefônico
Serão 252 vagas em curso de formação de Sargentos da Aeronáutica para cidadãos brasileiros de ambos os sexos entre 17 e 25 anos

Aeronáutica abre 252
vagas para concurso
As inscrições começam amanhã e vão até o dia 30 de agosto

A

manhã começam as candidaturas para 252 vagas
no curso de Formação
de Sargentos da Aeronáutica,
com ingresso no segundo semestre de 2020 e duração de
dois anos. As inscrições vão
até o dia 30 de agosto na página www.ingresso.eear.aer.mil.
br/. O interessado deve pagar
R$ 60, valor da taxa de realização do exame.
Em cada área, as oportunidades são para: Comunicações
(10 vagas), Foto Inteligência

(5), Guarda e Segurança (30),
Eletricidade e Instrumentos
(14), Estrutura e Pintura (6),
Meteorologia (6), Suprimento
(12), Informações Aeronáuticas (8), Bombeiro (14), Cartografia (2), Desenho (3), Eletromecânica (10), Metalurgia
(4) e Controle de Tráfego Aéreo (128).
Cidadãos brasileiros de ambos os sexos, com idade entre
17 e 25 anos, podem participar
do processo seletivo, desde que
tenham concluído o Ensino

Médio. A exceção é para quem
escolher Guarda e Segurança.
Nessa especialidade, apenas
candidatos do sexo masculino
poderão concorrer.
As provas escritas serão realizadas em 17 de novembro de
2019. Os temas são Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Física.
O candidato que passar para a próxima fase deverá fazer
exames de inspeção de saúde e
de aptidão psicológica, teste de
avaliação do condicionamento

físico e a validação dos documentos necessários.
Os aprovados em todas as
etapas deverão se apresentar na
Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), no dia 28
de junho de 2020 em Guaratinguetá, no estado de São Paulo.
Para mais informações, os
candidatos podem entrar em
contato com o Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica (SEREP)
através dos telefones 21572120, 2157-2739 ou 2157-2935.

LLA Atento está com 200
vagas de emprego para
operador de atendimento. Não é exigido experiência. Entre os requisitos, está a conclusão do
Ensino Médio. Interessados devem se inscrever até hoje. É necessário
enviar currículo, nome,
cidade, telefone e DDD
para o e-mail recrutamento@atento.com.br.

PORTEIROS

Nova
plataforma
LLO Grupo GR, empresa especializada em segurança patrimonial e
serviços terceirizados,
lançou nova plataforma
online para contratação de funcionários. Para esta semana, há vagas
para porteiros no Rio. A
contratação é em regime
CLT. O site é www.grupogr.com.br.

