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LLAté dia 19, a Faetec está com inscrições
para mais de 6,3 mil vagas de cursos.
Inscrições: www.faetec.rj.gov.br

empregos

LLPONTAPÉ INICIAL
Divulgação

procura-se
CARTEIRA ASSINADA

1,8 mil vagas
no Sine
Nesta semana, o Estado do Rio oferece mais
1,8 mil vagas de trabalho
com carteira assinada.
As maiores oportunidades são para auxiliar de
limpeza. Inscrições em
um dos postos Sine, pelo
aplicativo Sine Fácil ou
pelo site Emprega Brasil https://empregabrasil.mte.gov.br/.
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VAREJO

C&C
contrata
A C&C Casa&Construção está com cerca de 40
vagas de emprego disponíveis para as unidades do
Rio. As oportunidades são
para os cargos de vendedor, operador de loja, gerente de loja, gerente de departamento e operador de
caixa. Inscrição pelo link
www.vagas.com.br/cec ou
pelo site www.cec.com.br
da empresa.
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Entre as empresas que oferecem oportunidades de estágio está a cervejaria Ambev, com inscrições abertas até o dia 6 de outubro

Chances para dar início
à carreira profissional
Empresas estão com programas abertos este mês para universitários

P

ara quem quer dar a largada na carreira profissional, pelo menos três
empresas estão com vagas de
estágio abertas nesta semana. Entre elas há oportunidades para estágio de verão e no
formato tradicional.
O Veirano Advogados, por
exemplo, abriu inscrições para
o Programa de Estágio Start. O
escritório possui diversas vagas em suas áreas de práticas
nos escritórios do Rio. As inscrições podem ser feitas até 20

deste mês por meio do endereço www.veirano.com.br/start.
O programa é destinado
aos alunos de graduação do
curso de Direito com formatura prevista para dezembro
de 2020/2021. É necessário
ter conhecimentos de inglês e
disponibilidade para estágio
semanal de 30 horas. O processo conta com testes online,
dinâmica de grupo e entrevistas com advogados.
Quem também está com
inscrições abertas para can-

didatos a estágio é a cervejaria
Ambev. Podem participar estudantes que tenham previsão de
formatura em 2020 e 2021. As
inscrições vão até o dia 6 de outubro. Para se cadastrar, basta
acessar o site www.estagioambev.com.br.
“Estimulamos que todos
do nosso time conduzam seus
projetos e iniciativas com autonomia e tenham liberdade para conhecer mais sobre tudo o
que envolve nossos negócios,
ter uma visão 360°”, explica Re-

nato Biava, diretor de Gente e
Gestão da Ambev.

SETOR SUPERMERCADISTA

Curso da
Asserj
A Escola da Associação de
Supermercados do Estado
do Rio de Janeiro (Asserj)
promove cursos de capacitação para profissionais
do setor supermercadista.
Interessados em participar
devem ligar para (21) 25846339, acessar o site www.asserj.com.br/escola-asserj ou
enviar e-mail para escola@
asserj.com.BR.
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Estágio de verão
Também estão abertas as
inscrições para o Programa de
Estágio de Férias 2020 da Queiroz Galvão. A empresa busca
estudantes universitários de
Engenharia Civil que estão matriculados a partir do 7º período. As inscrições vão até dia 24
deste mês. As candidaturas devem ser feitas pelo link https://
lnkd.in/ejPeykC.

