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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Sábado, 21/9/2019

FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!
GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052

Serviços

LLMAIS DE 10 MIL

Aqui tem vaga a rodo
Inscrições em aulas gratuitas na Faetec e Firjan/Sesi vão até semana que vem

O

s jovens que estão à procura de qualificação para
ingressar no mercado de
trabalho têm duas portas de entrada em cursos profissionalizantes gratuitos. São nove mil vagas
para a Faetec e mais de 1,3 mil para o Ensino Médio da Escola Firjan
Sesi,articulado com o curso técnico da Firjan/Senai.Nos dois casos,
os prazos de inscrições terminam
na semana que vem.
Os cursos técnicos da Firjan são
nas áreas de segurança do trabalho, logística, automação, petroquímica, manutenção automotiva, jogos digitais, informática,

comunicação visual, multimídia,
mecatrônica, eletrotécnica e desenvolvimento de sistemas. No
terceiro ano escolar, o aluno pode participar de um curso preparatório para o Enem, além de ter
um dia para orientação e educação profissional.A matrícula deve
ser feita até sexta-feira.
O cadastro é no site www.escolafirjansesi.com.br,onde também
está o edital completo. Os interessados devem estar cursando ou
ter concluído o 9º ano do Ensino
Fundamental, além de renda familiar per capita de até 1,5 salários
mínimos (R$ 1.497).

Estre as aulas da Faetec estão
confeiteiro, maquiador, informática Windows, recepcionista,
salgadeiro, padeiro, cuidador de
idosos e mecânico de motores. O
prazo para inscrição foi prorrogado até segunda-feira. É preciso ter
a idade mínima entre 14 e 18 anos,
conforme a exigência de cada curso. O cadastro é feito por meio do
intranet.faetec.rj.gov.br:4000/.
Jovani Américo faz estuda na
Faetec de Quintino e faz o curso de barbearia. “As aulas estão
sendo muito importantes porque emprego está difícil. Pretendo abrir meu salão”, conta.

1.516 80% 15% 5%
COMÉRCIO

LLNo caso do Firjan/Sesi, após
o cadastro online, haverá uma
etapa presencial para validar a
inscrição, de 30 de setembro a
4 de outubro, na unidade escolhida, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. É preciso levar identidade, cópia do CPF,
do certificado de conclusão ou
comprovação de matrícula no
9º ano, autodeclaração de renda e, se tiver, comprovante de
dependência de industriário
ou ex-industriário com víncu-

rapidinha...

Olho vivo

empregos hoje

VAGAS

Saiba como se candidatar

INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (332): Operador de caixa (140) l Operador de telemarketing
ativo (70) l Auxiliar de estoque (20) l Ajudante de obras (10) l Açougueiro desossador
(10) l Auxiliar de magarefe (10) l Encarregado de horti (10) l Barra do Piraí:
Operador de Telemarketing Ativo (200) l Ajudante de cozinha (10) l Garçom (10)
l Vassouras: Auxiliar de cozinha (50) l Garçom (50) l Volta Redonda: Operador
de telemarketing receptivo (50) l Teresópolis: Auxiliar de linha de produção (10) l 
Cabeleireiro (10)
●●

oportunidades para pessoas com deficiência:
Repositor de mercadorias (75) l Assistente administrativo (67) l Balconista (50) l 
Atendente de lanchonete (50) l Empacotador a mão (43) l Auxiliar administrativo (28)
l Auxiliar de limpeza (22) l Operador de vendas (22) l Conferente de carga e descarga
(20) l Consultor de vendas (20) l Repositor em supermercados (190 l Auxiliar de linha
de produção (17) l Operador de caixa (17) l Engenheiro mecânico (16) l Atendente
barista (120 l Atendente de balcão de café (12) l Ajudante de carga e descarga (12)
●●

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.

FICANDO NO AZUL: Quem está
com débitos em aberto, preocupado
com o nome negativado, e não tem
tempo para resolver pode aproveitar
o mutirão Zera Dívida até a próxima
sexta-feira. A ação foi criada pela
Acordo Certo, plataforma de
renegociação online. Para participar,
basta acessar o site www.acordocerto.
com.br, realizar um cadastro e
consultar dívidas em aberto com
parceiros como Santander, Lojas
Pernambucanas e Anhanguera. As
condições de pagamento variam entre
as instituições, mas podem chegar até
95% de desconto, com parcelamento
em até 12 vezes. O objetivo é devolver
o bem estar financeiro aos clientes das
empresas parceiras da plataforma.
●●

Projeto abre
150 vagas

lo até três anos antes da data de
publicação do edital.
Já na Faetec, os interessados
nos cursos profissionalizantes poderão escolher até dois
módulos diferentes por CPF.
A escolaridade exigida varia
de acordo com a qualificação.
Os candidatos inscritos no site serão sorteados pelo sistema
e classificados em ordem numérica. Os resultados oficiais
serão divulgados no site www.
faetec.rj.gov.br.

LOTERIA$
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O Programa Geração Futuro es- 15 16 17 18
25
tá com 150 vagas abertas para São 15 acertos: 1 (R$ 2.434.182,03)
Gonçalo. As oportunidades são 14 acertos: 498 (R$ 1.503,98)
para para a eletricista de redes,mas 13 acertos: 15.861 (R$ 20,00)
é necessário possuir curso na área 12 acertos: 204.806 (R$ 8,00)
(NR10, NR35 e TITO). Os inte- 11 acertos: 1.171.161 (R$ 4,00)
ressados devem acessar o site forms.gle/yMiYo4b9F7QQR7jw6 e
QUINA concurso 5077
20/09/2019
se candidatar. A função dos contratados será planejar, controlar, 05 18 38 41
44
instalar e ampliar as redes e linhas
Quina: acumulou (R$ 12.385.791,20)
elétricas de alta e baixa — tensão,
Quadra: 225 (R$ 3.643,24)
linhas e redes de telecomunicação, Terno: 13.381 (R$ 92,12)
comunicação de dados e linhas de Duque: 298.280 (R$ 2,27)
transmissão de energia.
LL

indicadores
POUPANÇA: 0,3153% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 4,1529(c); R$ 4,1535(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! Até o dia 30, a Souza Cruz recebe inscrições para seu programa de estágio. As vagas são para as áreas
de Marketing, Finanças, Jurídico, Segurança, RH,Tabaco, Operações e TI. Inscrições pelo site www.souzacruz.com.br.

