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empregos

LLConstrução Civil

Capacitação gratuita
Curso qualifica desempregados e informais nas zonas Norte e Oeste

A

inda dá tempo de se
tornar um empreendedor e estar pronto
para novas oportunidades de
trabalho. Estão abertas as últimas turmas de 2019 para o
projeto Reconstruir, que oferece capacitação gratuita. As
aulas serão nas unidades da
construtora MRV dos bairros Colégio, na Zona Norte,
e Santa Cruz, na Zona Oeste.
O curso é gratuito, com
carga horária de 24 horas e
cada turma formada por cerca de 25 alunos, por ordem
de inscrição. O público-alvo
são trabalhadores desempregados do setor da Construção Civil, trabalhadores informais e donos de pequenos
negócios em comunidades.
Inscrições pelo WhatsApp
Quem tiver interesse deve
mandar mensagem pelo aplicativo WhatsApp, de acordo
com a localidade, até dois dias
antes do início das aulas.
Para a unidade da Zona
Norte, o número é (21) 99497-

Divulgação

Projeto ensina
população a
empreender

O curso, gratuito, aborda temas ligados ao empreendedorismo

6315 e, em Santa Cruz, (21)
96891-9186. Os horários disponíveis são terças e quintasfeiras, de manhã e à tarde.
O curso aborda os seguintes temas: Empreendedorismo
para Começar Bem; Plano de
Negócios; O Microempreendedor Individual; Sei Controlar meu Dinheiro; Formação
de Preço; O Microempreende-

dor Individual: Passo-a-passo para a Formalização; Como
utilizar a internet para divulgar seus serviços; e Ética, Valores e Cidadania.
O projeto é parte do programa Vizinho do Bem, desenvolvido pela construtora MRV Engenharia, a partir
de investimentos em comunidades locais.

L LSegundo Luiz Eduardo Machado, diretor executivo da
MRV Engenharia, a ideia do
projeto é ensinar as pessoas a
empreender. “Nosso objetivo
é criar um ambiente em que
todos se sintam verdadeiros
integrantes de uma comunidade sustentável”, conclui
Machado.
“A proposta é ensinar à
população como abrir o seu
próprio negócio para atender
a uma demanda existente na
sociedade brasileira por serviços de qualidade”, afirma a
Gerente de Relações Institucionais do Serviço Social da
Indústria da Construção do
Rio de Janeiro (Seconci-Rio),
Ana Claudia Pontes Gomes. A
entidade é a responsável pelo
projeto Reconstruir.

procura-se
Macaé

Salão em
condomínio
LLO condomínio Quintas da
Glória, da Morocó Desenvolvimento Imobiliário,está com processo aberto para
a escolha da empresa que será responsável pelo Salão de
Beleza que será instalado no
empreendimento, em Macaé. Mais informações sobre as regras do processo para o e-mail administracao@
quintasdagloria.com.

na internet

Luandre tem
227 vagas
A recrutadora Luandre
está com 227 vagas abertas no estado. As oportunidades são para os
seguintes cargos: atendente, auxiliar de vendas,
técnico de enfermagem,
assistente de suporte a
varejo, farmacêutico e
analista administrativo
sênior. Inscrições no site
https://candidato.luandre.com.br.

LL

LLoportunidades

Mais de 400 vagas abertas no Rio
Candidatos devem procurar os Centros Municipais de Trabalho e Emprego
Para a semana que se inicia, há
408 vagas de emprego oferecidas
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento,Emprego e Inovação.Os postos abrangem diferentes níveis de escolaridade.
Desse número, 147 são para
pessoas com deficiência e reabilitados do INSS,e 261 para candidatos sem deficiência. Quem nunca
trabalhou também tem chance.

Entre as oportunidades estão
auxiliar de garçom; operador de
loja; empacotador; atendente comercial; operador de telemarketing; coordenador de trafego rodoviário; e consultor técnico.
Para saber mais e se candidatar às vagas, os interessados devem procurar um dos Centros
Municipais de Trabalho e Emprego. Os endereços são Campo

Grande (Rua Barcelos Domingos
162),Méier (Rua 24 de Maio,931),
Ilha do Governador (Estrada do
Dendê 2080), Providência (Rua
da América 81), Guadalupe (Rua
Luiz Coutinho Cavalcanti 576),
Santa Cruz (Rua Lopes Moura
58) e Tijuca (Rua Camaragibe 25).
É necessário levar documento
de identidade,CPF,carteira de trabalho e Cartão Cidadão (PIS).Se o

candidato estiver dentro do perfil
receberá o encaminhamento e seguirá para entrevista.
As vagas expiram à medida em
que são feitos os encaminhamentos ou terminar o prazo estipulado pelo empregador.É importante ressaltar que não há nenhuma
possibilidade das pessoas sem deficiência preencherem as vagas exclusivas a esse grupo.

LOJA DE MODA

C&a está
contratando
LLAs lojas C&A estão com
cerca de 700 vagas no Rio.
As oportunidades são para
operador de vendas e serviços, operador de caixa e
estoquista por um período pré-determinado, de 14
a 28 dias. As inscrições vão
até 16 de dezembro nos sites
das recrutadoras: Emprego
Ligado; GI Group; Luandre;
Global; e Umana Brasil.

