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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Terça-feira, 17/9/2019

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

LLPARA QUEM ESTÁ DESEMPREGADO!

Mais de 5,6 mil chances
Oportunidades são para pessoas com ou sem deficiência. Hoje tem feirão na Portela

A

semanaédeoportunidades
para quem está em busca
de recolocação no mercado de trabalho. Estão programadas feiras com vagas para pessoas
com ou sem deficiência.Além disso,empresas oferecem chances de
contratação. São mais de 5,6 mil
vagas, sendo a metade para quem
possui algum tipo de deficiência.  
Hoje, na quadra da Portela
(Rua Clara Nunes 81, Madureira), a partir das 9h, ocorre o sexto Dia D da feira voltada a pessoas
com deficiência e reabilitados do
INSS, iniciativa do Ministério da
Economia em parceira com a Re-

de Incluir. Serão oferecidas cerca
de 2 mil chances em diversas áreas.
Mais de cem empresas participam,
entre elas Gerdau,South & Co,Caçula, supermercados Costazul,
Mundial e Guanabara.
Especialistas das áreas de saúde e de Previdência Social também
estarão presentes para esclarecer
dúvidas, além de unidade móvel
do Ministério da Economia que
emitirá carteiras de trabalho.
Na quinta-feira, haverá mais
um Dia D, mas desta vez na Catedral Metropolitana do Rio.Já estão
confirmadas 794 vagas oferecidas
pela Prefeitura do Rio. É necessá-

empregos hoje

1.896 72% 20% 8%
VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (342): Auxiliar de limpeza (107) l Operador de
telemarketing ativo (50) l Chefe de serviço de limpeza (25) l Chefe de
seção de serviços gerais (20) l Estoquista (20) l Empacotador a mão
(15) l Engenheiro mecânico (15) l Auxiliar de linha de produção (10) l 
Limpador de vidros (10) l Servente de limpeza (10) l Ajudante de obras (10)
l Encarregado de hortifrutigrangeiros (10) l Vassouras: Auxiliar de cozinha
(50) l Garçom (50) l São Gonçalo: Auxiliar de limpeza (90) l Casimiro
de Abreu: Pedreiro (50) l Armador de ferragens na construção civil (40)
●●

oportunidades para pessoas com deficiência:
Assistente administrativo (187) l Balconista (150) l Repositor de
mercadorias(100) l Auxiliar de limpeza (66) l Empacotador a mão (59)
l Atendente de Lanchonete (50) l Repositor de supermercados (48) l 
Operador de vendas (47) 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 Auxiliar de escritório (20) l Conferente de carga e
descarga (20) l Promotor de vendas (16) l Auxiliar de armazenamento (15)
●●

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.

rio ir a um dos Centros Municipais de Trabalho e Emprego (CMTEs). Já a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento, Emprego e
Inovação (SMDEI) está com 638
chances de trabalho para candidatos sem deficiência. Há, ainda,
90 vagas para técnico eletricista e
ajudante eletricista. Interessados
devem enviar e-mail para captacaodevagas.smdei@gmail.com.
Há oito vagas para operador,
cinco para especialista, quatro
para gerente trainee e uma para
gerente na Pizzaria Domino’s. É
necessário enviar currículo para
selecao.lojas@dominos.com.br.

Feiras e empresas com vagas
LLOutra ação é feita pela Comunidade Católica Gerando Vidas. Hoje, serão 230 vagas no Sindicato de Telefonia
do Rio (Sinttel), no Maracanã.
Já amanhã e sexta-feira, as feiras ocorrerão na quadra da escola de samba do Arranco, no
Engenho de Dentro, com 570
e 740 oportunidades, respectivamente. A Luandre, consultoria de RH, está com processo
seletivo para 100 vagas no se-

rapidinha...

LOTERIA$

Prefeitura lança plataforma
para cadastro de animais
LLO prefeito Marcelo Crivella lançou ontem a plataforma
digital Sisbicho,que cria um cadastro online gratuito de cães,
gatos e outros animais domésticos com microchip.Os bichinhos terão carteira de identificação com direito a foto. A
medida,inédita no estado,permitirá avanços na prevenção de
riscos à saúde pública e viabilizará a implantação do Registro Geral de Animais (RGA). É
recomendável a todos os pro-

tor de telecom pelo candidato.
luandre.com.br/vagas/visualizar/59371.Por fim,a Atento divulgou 450 oportunidades para operador de atendimento.
Não é exigida experiência anterior, mas o candidato deve
ter o Ensino Médio completo. É possível se candidatar até
domingo pelo e-mail recrutamento@atento.com.br. Nele
deve constar currículo, nome,
cidade, telefone e DDD.

prietários que façam a aplicação do microchip em seus animais, porque será obrigatória
nos casos de doação e comercialização dos bichos. Dados
como nome, raça, data de nascimento e o número do chip
- que facilita o embarque dos
bichos em voos e auxilia na localização dos que fugirem,estiverem perdidos ou forem roubados - estarão disponíveis. O
acesso será pelo portal da prefeitura ou em sisbicho.rio.
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15 acertos: 7 (R$ 309.112,63)
14 acertos: 1.021 (R$ 931,55)
13 acertos: 24.379 (R$ 20,00)
12 acertos: 248.130 (R$ 8,00)
11 acertos: 1.206.000 (R$ 4,00)
QUINA concurso 5073
16/09/2019
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Quina: acumulou (R$ 6.790.562,46)
Quadra: 88 (R$ 7.374,22)
Terno: 7.400 (R$ 131,86)
Duque: 204.437 (R$ 2,62)

indicadores
POUPANÇA: 0,3434% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 4,0886(c); R$ 4,0892(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! Até dia 30, a Souza Cruz recebe inscrições para programa de estágio, para áreas de Marketing, Finanças,
Jurídico, Segurança, RH,Tabaco, Operações e TI. Interessados devem acessar www.souzacruz.com.br e se cadastrar.

