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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Terça-feira, 3/12/2019

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

Serviços

A BOA TÁ COM O
Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com

da

Vaga

Chances de trabalho, concurso e estágio
A semana começa com o Zé
trazendo boas notícias para quem
está em busca de uma oportunidade de trabalho.A cidade do Rio e
municípios da Baixada têm 3.317
vagas via concurso público. Feirões e órgãos do governo oferecem
2.931 chances. Há ainda 1.688 vagas de estágio. São 8.235 chances
de começar 2020 empregado.
A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda tem 1.006 oportunidades com carteira assinada em
várias regiões (veja quadro abaixo). Do total, 478 são para serviços temporários (currículo para
vagascemap@gmail.com).
Já a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento, Emprego e
Inovação disponibiliza 526 vagas
para vários níveis de escolarida-

de, inclusive para reabilitados do
INSS e portadores de deficiência.
No site www.rio.rj.gov.br/web/
smdei é possível ver as vagas e consultar os locais de atendimento.

O CIEE tem 1.688
vagas para
todos os níveis
no site www.
ciee.org.br
A Comunidade Católica Gerando Vidas faz dois feirões com
1.360 chances: o primeiro ocorre
hoje no Maracanã (Rua Morais e
Silva 94), com vagas. A outra tem

Telefones

empregos hoje
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960 chances e será na quadra da
Escola de Samba do Arranco, no
Engenho de Dentro (Rua Adolfo
Bergamini 198),sexta-feira.Entre
os cargos estão empacotador,estoquista, caixa, vendedora, promotor,auxiliar de cozinha e repositor.
Amanhã, o Burger King Brasil
promove uma feira de contratação
para pessoas portadoras de deficiência (PcDs) no hotel Copacabana Suítes (Rua Barata Ribeiro
222), das 10h às 13h. No Rio são
299 oportunidades de emprego.
A rede Walter’s Coiffeur está
com 39 vagas para manicures, cabeleireiros e esteticistas.O modelo
de contratação é como Microempreendedor Individual (MEI).Interessados podem enviar currículo para rh@waltercoiffeur.com.br.

INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:
Município do Rio (68): Vendedor de serviços (20) l Vendedor (20) l 

●●

Motorista de caminhão (10) l Cozinheiro geral (5) l Piscineiro (5) l Açougueiro
(4) l Pinheiral: Recepcionista (120) l Vassouras: Garçom (52) l Auxiliar de
cozinha (50) l Volta Redonda: Operador de telemarketing receptivo (30)
Soldador (11) l Costureira em Geral (5) l Teresópolis: Programador de

l 

sistemas de computador (16) l Auxiliar de linha de produção (8) l Analista de
suporte técnico (6) l Depilador de couros e peles (5) l Auxiliar de técnico de
controle de qualidade (4) l Resende: Ajudante de cozinha (5)
oportunidades para pessoas com deficiência:
Balconista (50) l Atendente de lojas (20) l Operador de vendas (20) l Operador
de telemarketing ativo e receptivo (10)

Disque-Rio
1746
Samu
192
Polícia Militar
190
Polícia Civil
197
Disque-Denúncia
2253-1177
Bombeiros
193
Defesa Civil
199
Disque-ordem
153
Procon-RJ
151
Cedae
0800-282-1195
CEG
0800-024-0197
Light
0800-021-0196
Ampla
0800-280-0120
Disque Direitos Humanos
100
Anatel
1331
Delegacia da Mulher
180
Parques e Jardins
2323-3500
Fiscalização de Feiras
2273-3193
Disque-Sangue
0800-282-0708

concursos públicos pelo estado
RIO SAÚDE: Inscrições até dia
10 em www.rio.rj.gov.br/web/riosaude/124. São 2.717 chances para
nível médio (auxiliar de suprimentos,
assistente administrativo, técnico em
saúde bucal, mobilização ortopédica,
farmácia e enfermagem) e superior
(farmacêutico, fonoaudiólogo, psicólogo e médicos).
LLNITERÓI: A prefeitura vai contratar
profissionais em caráter temporário.
São 15 vagas no cadastro de reserva,
para nível superior: analista geotécnico, hidrólogo, arquiteto, geólogo,
geógrafo, engenheiro civil.
LLNOVA IGUAÇU: A Procuradoria
LL

rapidinha...

Mutirões de
negociação
LLO Proncon Carioca realiza, de
hoje a quinta-feira, mutirão de
conciliação, na sede da Prefeitura
do Rio,das 10h às 16h.É preciso levar identidade,CPF,comprovante
de residência e da compra do produto ou do serviço contratado. A
segunda ação é o ônibus da Comissão de Defesa do Consumidor
(Codecon) da Alerj, que até amanhã vai atender em Petrópolis, na
Praça Dom Pedro,das 9h às 16h.Já
na quinta e sexta-feira, será na Estrada União e Indústria, próximo
ao Shopping Itaipava.

Geral do Município (PGM-NI) abre
concurso dia 15 para 38 vagas de
Nível Médio e Superior. Informações:
encurtador.com.br/brELO
LLMESQUITA: A Câmara Municipal
recebe inscrições para 20 vagas até
dia 15 no site www.institutoiasp.org.
br/informacoes/2/.Entre os cargos estão auxiliar administrativo,motorista,
recepcionista, vigia e redator de atas.
LLNILÓPOLIS: O processo para a
escolha da banca do concurso para
servidores da prefeitura será aberto
hoje. Serão oferecidas 527 chances
de emprego em diversos cargos.Ainda
não há data para realizar o concurso.

LOTERIA$
LOTOFÁCIL concurso 1898
02/12/2019

05
12
19

06
13
20

08
14
21

09
16
22

10
18
23

15 acertos: 4 (R$ 1.495.244,98)
14 acertos: 592 (R$ 1.852,84)
13 acertos: 20.390 (R$ 25,00)
12 acertos: 241.630 (R$ 10,00)
11 acertos: 1.319.364 (R$ 5,00)
QUINA concurso 5136
02/12/2019

41

43

51

60

61

Quina: acumulou (R$ 711.041,80)
Quadra: 37 (R$ 10.432,27)
Terno: 2.975 (R$ 195,10)
Duque: 66.541 (R$ 4,79)

●●

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.

indicadores
POUPANÇA: 0,2871% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 4,2121(c); R$ 4,2127(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! Ao contrário do que foi publicado no dia 30, os cartões especiais do Metrô para o Réveillon começam
a ser vendidos no dia 9, em seis estações: Pavuna, Uruguai, Central, Carioca, Siqueira Campos e Jardim Oceânico.

