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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Quinta-feira, 12/9/2019

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

LLCURSOS PROFISSIONALIZANTES GRATUITOS

LLAGORA É LEI

Mais de 6,3 mil
vagas na Faetec

Novidades
nos pedágios

Inscrições vão até dia 19. Aulas duram 10 semanas

A

A

Faetec está com inscrições abertas, até o dia 19,
para 6.315 vagas em cursos profissionalizantes na região
metropolitana do Rio. Os interessados devem se inscrever no
site da Faetec (www.faetec.rj.gov.
br). As aulas têm duração de 10
semanas e são gratuitas.
As unidades da Faetec do município do Rio lideram o ranking
com 3.505 vagas, seguidas das cidades da Baixada Fluminense

com um total de 1.688 oportunidades,sendo em Duque de Caxias
com 513; Queimados com 225;
Nova Iguaçu com 210; Nilópolis
com 210; Guapimirim com 195;
Mesquita com 108; Belford Roxo
com 72; Seropédica com 70; Magé
com 60;e Paracambi com 25.Niterói concentra 284 vagas,São Gonçalo 210 e Itaboraí 40.Já Petrópolis
oferece 125 chances.
Em todo o Estado, a oferta de
oportunidade chega a quase 10

mil. Entre os cursos disponíveis
estão salgadeiro, padeiro, confeiteiro, garçom, operador auxiliar
de cozinha, bartender, manicure
e pedicure, vendedor, Informática — ambiente Windows I e II,
montador e reparador de computadores, recepcionistas em meios
de hospedagem, entre outros.
É preciso ter a idade mínima
entre 14 e 18 anos, de acordo com
a exigência de cada curso. A escolaridade também varia.

empregos hoje

Olho vivo

1.657 87% 10% 3%

GREVE NOS CORREIOS:
Os trabalhadores dos Correios
(Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos) vão parar por tempo
indeterminado e aguardar a
solução do conflito com a estatal
na Justiça. O Tribunal Superior do
Trabalho (TST) instaurou, ontem,
o dissídio dos funcionários, que
pedem a reposição inflacionária
de cerca de 3% e o pagamento
de benefícios.Em nota,os Correios
informaram que, desde de julho,
participam de reuniões com os
representantes dos empregados,
“nas quais foram apresentadas a
real situação econômica da estatal
e propostas para o acordo”.

VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
●●Município do Rio (367): Operador de telemarketing ativo (145) l Vendedor
de serviços (30) l Auxiliar de limpeza (29) l Atendente de lanchonete (20) l 
Chefe de serviço de limpeza (20) l Empacotador a mão (15) l Auxiliar de linha
de produção (12) l Vendedor pracista (10) l Ajudante de obras (10) l Casimiro
de Abreu: Pedreiro (50) l Armador de ferragens na construção civil (40) l 
Servente na construção civil (40) l Duque de Caxias:Auxiliar de limpeza (48)
l Teresópolis: Programador de sistemas de computador (33) l Costureira em
geral (10) l Piraí: Ajudante de Cozinha (10) l Garçom (10)

oportunidades para pessoas com deficiência:
Balconista (150) l Assistente administrativo (145) l Auxiliar de limpeza (67) l 
Repositor de mercadorias (56) l Atendente de lanchonete (50) l Empacotador
a mão (49) l Repositor de supermercados (43) l Auxiliar administrativo (42)
l Atendente de lojas (40) l Bilheteiro de transportes coletivos (30) l Fiscal de
ônibus (30) l Operador de caixa (30) l Recepcionista (30) l Operador de vendas
(30) l Auxiliar de armazenamento (20) l Auxiliar de escritório (20) l Cobrador
de transportes coletivos - exceto trem (16) l Promotor de vendas (16) l Pedreiro
(12)  l Armador de ferragens na construção civil (10) l
●●

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.

●●

Cabines aceitarão cartão de crédito
s concessionárias e os
municípios que administram rodovias no
Estado do Rio serão obrigados
a disponibilizar, nas praças de
pedágio, pelo menos uma cabine com a opção de pagamento em cartões de crédito.
É o que propõe a lei 8.518/19,
da deputada Lucinha (PSDB), que foi sancionada pelo
governador Wilson Witzel e
publicada pelo Diário Oficial
do Executivo ontem.
A norma complementa a
Lei 8.014/18, que já obrigava

rapidinha...

Vagas de
trabalho
LLA Luandre está com 38 vagas abertas para o varejo e
o setor de Indústria. O candidato pode se inscrever no
site www.luandre.com.br.
No setor de serviços, a rede
de salão de beleza Jacques Janine tem oportunidades em
todas as unidades.Há chances para atuação como recepcionista, estoquista, gerente e outros. É preciso se
cadastrar em jacquesjanine.
com.br/contato.

as concessionárias de serviço
público a aceitar, em todas as
bilheterias disponibilizadas,
o pagamento de tarifas por
meio de cartão de débito. “É
importante que se adote cada vez mais métodos rápidos
e eficazes, evitando inclusive
a evasão do pedágio”, justificou Lucinha.
As concessionárias terão
até 90 dias para adaptação.
Em caso de descumprimento, será cobrada uma multa
de cinco vezes o valor da tarifa do pedágio.

LOTERIA$
MEGA-SENA concurso 2187
11/09/2019

10 11 16 21 46 50
Sena: acumulou (R$ 92.102.746,61)
Quina: 124 (R$ 40.602,31)
Quadra: 10.072 (R$ 714,09)
FEDERAL concurso 05422
11/09/2019
Número
1º 81770
2º 75656
3º 42321
4º 65908
5º 81006

Prêmio
R$ 500.000
R$ 27.000
R$ 24.000
R$ 19.000
R$ 18.329

QUINA concurso 5069
11/09/2019

12

19

25

54

61

indicadores
POUPANÇA: 0,3434% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 4,0647(c); R$ 4,0653(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! O curso de inglês Brasas está com vagas abertas para contratação de professores de inglês para
o Rio e Grande Rio. Os interessados devem enviar currículo até 08 de novembro para o e-mail cv@brasas.com.

