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empregos

LLoportunidades de emprego

Telemarketing contrata
Duas empresas recebem inscrições para 1.700 vagas

A

área de telemarketing
está com chances para
quem está na busca de
emprego. São 1.700 vagas no
total, entre as empresas Atento
e AeC. Mas é necessário ficar
ligado nos prazos.
Hoje, por exemplo, é o último dia para os interessados
se candidatarem a uma das
mil oportunidades na Atento.
A atuação é para operador de
atendimento, posição para a
qual não é exigida experiência.
É necessário enviar e-mail
para recrutamento@atento.
com.br, com currículo, nome,
cidade, telefone e DDD, ou pelas redes sociais da Atento (Facebook e Telegram).
Para preencher as vagas, a
companhia procura candidatos com Ensino Médio completo, bom vocabulário, boa dicção,
fluência verbal, dinamismo e desenvoltura no relacionamento
interpessoal. Como benefícios
são oferecidos vale-alimentação, vale-refeição, auxílios creche e criança especial e todas as
demais exigências da CLT.

Divulgação

procura-se
Zonas Norte e oeste

Riachuelo
tem vagas
LLAs lojas Riachuelo estão
contratando para 16 vagas
na nas zonas Norte e Oeste.
Os cargos são de assistente
VM, caixa, líder de atendimento, líder de telefonia e
supervisor de vendas assistidas. Apenas para supervisor de vendas assistidas é
necessário Ensino Superior.
Para concorrer acesse www.
riachuelo.com.br/carreiras.

Ciee-RJ

Empresa de telemarketing AeC oferece 700 vagas até janeiro para a unidade da Cidade Nova

Todas as oportunidades estão
disponíveis para pessoas com
deficiência e beneficiários reabilitados da Previdência Social
e o salário, segundo a empresa, é
compatível com o mercado.
Já na AeC são 700 vagas abertas
para a unidade da Cidade Nova,
no Centro do Rio.As oportunidades são para atendimento a clien-

tes do mercado financeiro. Todos os cargos são para atendentes.
Neste caso,as contratações vão até
janeiro de 2020.
Para participar da seleção é necessário ter mais de 18 anos e Ensino Superior completo. Os interessados devem se cadastrar no
https://queroser.aec.com.br. Os
contratados terão direito a vale

-refeição, vale-transporte, plano
de saúde e plano odontológico.
Apesar da preferência por
candidatos com Ensino Superior, a empresa AeC informa
que candidatos com apenas o
Ensino Médio poderá ser aprovado também. O salário para o
cargo de atendimento a clientes é de R$ 1.066.

Estagiários
técnicos
LLO CIEE-RJ está com 631
vagas para jovens que estão
cursando o Ensino Médio.
Na cidade do Rio, são 296
postos.As chances são para
quem tem técnicos em Administração, Enfermagem,
Informática, Química, Segurança do Trabalho, entre
outros. Inscrições na Rua
da Constituição, 67, pelo
telefone (21) 3535-4545
ou no site www.ciee.org.br.

LLTem pra todo mundo

Rio inicia semana com 614 vagas
Oportunidades para auxiliar de limpeza e operador de caixa, entre outros
Para quem ainda está na
busca de uma colocação, a semana começa com 614 vagas
para vários níveis de escolaridade, oferecidas pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação.
Desse número, 235 são para pessoas com deficiência e
reabilitados do INSS e 379 para candidatos sem deficiência.

Quem nunca trabalhou também tem chance.
Entre os cargos estão: açougueiro, operador de caixa, auxiliar de limpeza, atendente
comercial, auxiliar administrativo, e outros.
Para saber mais e concorrer
às vagas, os interessados devem ir a um dos Centros Municipais de Trabalho e Empre-

go (localizados em Campo
Grande, Méier, Centro, Ilha
do Governador, Providência,
Guadalupe, Santa Cruz e Tijuca). É preciso levar documento de identidade, CPF, carteira
de trabalho e PIS. Se estiverem
dentro do perfil, os candidatos
receberão o encaminhamento
e seguirão para a entrevista.
É importante ressaltar que

não há nenhuma possibilidade
de encaminhamento das pessoas sem deficiência para as
vagas exclusivas para pessoas
com deficiência e reabilitados
do INSS.
As vagas expiram e saem do
sistema à medida em que são
feitas as seleções ou em função
de ter acabado o prazo estipulado pelos empregadores.

BARBEiros

Walter’s
contrata MEI
LLA rede de barbearias Walter’s anunciou que está com
vagas abertas para a função
de barbeiro na unidade do
Parque Shopping Sulacap,
na Zona Oeste. A contratação é como Microempreendedor Individual (MEI) e
os profissionais vão receber
percentual do valor do serviço. Currículos para rh@
waltercoiffeur.com.br.

