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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Terça-feira, 8/10/2019

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

SERVIÇOS

LLFIM DE ANO GERANDO EMPREGO

Rio tem 12 mil vagas
Comércio responde por 10 mil chances temporárias. Saiba onde há vagas imediatas

O

fim do ano está chegando
e com ele a oportunidade
de conseguir um emprego temporário para garantir uma
grana e manter a contratação permanente. Somente no Rio, serão
criadas 10 mil vagas no comércio
para o Natal, segundo pesquisa
do Centro de Estudos do Clube
de Diretores Lojistas do Rio de
Janeiro (CDLRio) antecipada ao
MEIA HORA. Outras 1.911 vagas,
entre temporárias e permanentes, são oferecidas pela Comunidade Católica Gerando Vidas
(1.255), que tem duas ações essa
semana, pela Prefeitura do Rio

(594), e outras 62 avulsas.
Na quinta-feira, a Comunidade Católica promove ação no Sindicato de Telefonia do Rio (Sinttel Rio), que fica na Rua Morais e
Silva 94, no Maracanã, na Zona
Norte. Serão 465 oportunidades,
com destaque para chances como
atendente de lanchonete.As vagas
são destinadas para pessoas de 18
a 25 anos, que estejam cursando
ou concluído o Ensino Médio e,
preferencialmente,moradores de
Madureira e regiões próximas.
Já na sexta-feira, a ação ocorre
na quadra do Arranco do Engenho de Dentro (R. Adolfo Berga-

mini 198),com 790 vagas,a maior
parte no comércio.“Parte das vagas é extra-Natal, mas todas têm
benefícios”,acrescenta PauloVanconcelos,da Comunidade Católica Gerando Vidas.
A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação,
está com 594 oportunidades —
563 para candidatos sem deficiência e 31 para reabilitados
do INSS. Para se candidatar, os
interessados devem ir a um dos
Centros Municipais de Trabalho
e Emprego com identidade, CPF,
carteira de trabalho e PIS.

OLHO VIVO

EMPREGOS HOJE

1.112 78% 12% 10%
VAGAS

COMÉRCIO

INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (186): Fiscal de prevenção de perdas (45) l Vendedor
(300 l Açougueiro Desossador (10) l Encarregado de hortifrutigrangeiros (10)
l Encarregado de expedição (10) l Itatiaia: Recepcionista (300) l Pinheiral:
Recepcionista (120) l Vassouras: Auxiliar de cozinha (50) l Garçom (50) l Volta
Redonda: Operador de telemarketing receptivo (50) l Atendente de lanchonete
(8) l Auxiliar de cozinha (8) l Barra do Piraí: Ajudante de cozinha (30) l Garçom
(30) l Baixada: Montador de móveis e artefatos de madeira (15) l Teresópolis:
Costureira em geral (10) l São Gonçalo: Manicure (9)
●●

OPORTUNIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
Balconista (50) l Operador de vendas (20) l Auxiliar administrativo (20) l 
Engenheiro mecânico (16) l Repositor de mercadorias (12) l Empacotador a
mão (11) l Consultor de vendas (10) l Abastecedor de linha de produção (10)

●●

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.

EDUCAÇÃO: Até sexta-feira,
estão abertas as inscrições para o
processo seletivo dos cursos gratuitos
do Colégio Santo Inácio em 2020. As
vagas são distribuídas entre o Ensino
de Jovens e Adultos / EJA (1ª série do
Ensino Médio à 3ª série do Ensino
Médio) e os Cursos Profissionalizantes
de Administração, Análises Clínicas,
Enfermagem e Informática.
Interessados devem retirar o edital
na secretaria do colégio no período
de inscrição (Rua São Clemente 226,
Botafogo), de segunda a sexta-feira,
entre 18h e 21h30. Na ocasião,
deve também apresentar cópias do
CPF, identidade, comprovante de
residência e de escolaridade, além de
um e-mail válido.

LL

Mais oportunidades no estado
LLJá as Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo estão com 45 vagas no estado para atendente de
loja, farmacêutico e gerente. Os
interessados devem acessar site.
vagas.com.br/Grupo-DPSP ou
enviar currículo para o e-mail selecaorh@dpsp.com.br.Quem também está contratando é o Burger
King. São 17 chances para os postos de coordenador de turno e gerente de negócios, para a capital,
Macaé e Nova Friburgo. Para se
inscrever,acesse www.vagas.com.

RAPIDINHA...

Curso em
Nova Iguaçu
LLA Associação dos Micro e Pequenos Empresários da Baixada
Fluminense abriu 200 vagas para o curso de manutenção e reparo de celular. As aulas acontecem aos sábados, das 16h às 18h,
com duração de dois meses. Serão oito encontros com aulas
práticas. O aluno receberá uma
apostila e, no final do curso, um
certificado ao custo de R$ 100
mensais. Informações na Rua
Athaide Pimenta de Morais 37,
no centro de Nova Iguaçu, ou
pelo telefone 2698-2014.

br/empregos/burger-king.
A pesquisa da CDLRio ouviu
500 empresas de diversos setores.
Dos entrevistados 5% revelaram
que já contrataram, 61% devem
contratar em novembro e 34% em
dezembro.Do total de vagas,60%
representam o primeiro emprego;
a faixa etária predominante é entre
18 a 35 anos; 50% dos contratados
serão para ocupar as vagas de vendedores, 18% para operadores de
caixa,12% para estoquistas e 7,5%
para supervisores.

LOTERIA$
LOTOFÁCIL concurso 1874
07/10/2019
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15 acertos: 1 (R$ 2.304.667,16)
14 acertos: 551 (R$ 1.838,54)
13 acertos: 22.782 (R$ 20,00)
12 acertos: 256.343 (R$ 8,00)
11 acertos: 1.269.366 (R$ 4,00)
QUINA concurso 5091
07/10/2019

08

25

59

60

78

Quina: acumulou (R$ 2.462.210,48)
Quadra: 89 (R$ 5.507,77)
Terno: 5.902 (R$ 124,89)
Duque: 144.551 (R$ 2,80)

INDICADORES
POUPANÇA: 0,3153% (HOJE)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 4,1028(C); R$ 4,1034(V)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! A partir das 9h de hoje estará disponível para consulta o quinto lote de restituição do Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) 2019, que inclui também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018.

