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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Sexta-feira, 24/1/2020

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

Serviços

LLAlfabetização Digital e Empreendedorismo

LLAUXILIAR DE COZINHA

Ensino a distância
abre 19 mil vagas

Capacitação de
graça em Niterói

Aulas vão rolar de 3 de fevereiro a 15 de março

A

Prefeitura de Duque de
Caxias, através da Fundec (Fundação de Apoio
à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais), inicia na
próxima segunda-feira (dia 27)
o período de inscrições para os
cursos da Academia Fundec/
Cisco. São 19 mil vagas disponíveis para cursos de ensino a
distância. As inscrições se encerram no dia 10 de fevereiro.

As aulas deste novo ciclo vão
de 3 de fevereiro a 15 de março.
O edital encontra-se disponível
no site da Fundação. Os interessados podem fazer as inscrições
nos centros de ensino ou pela internet, no endereço eletrônico
www.fundec.rj.gov.br.
As vagas oferecidas são para os
seguintes cursos: Alfabetização
Digital (alunos do curso de Inclusão Digital são apresentados à Internet e testam vários sites de redes

sociais); Empreendedorismo (foca em ensinar habilidades críticas
financeiras e de negócios,atitudes
e comportamentos que ajudarão
os alunos a obter sucesso no ambiente de trabalho); Introdução
à Segurança Cibernética e Internet de Todas As Coisas (formas
de garantir a segurança on-line);
e Fundamentos em Segurança Cibernética (princípios de segurança, tecnologias e procedimentos
utilizados para defender as redes).

Olho vivo

empregos hoje

692
VAGAS

71% 22% 7%
COMÉRCIO

INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
●●Centro do Rio: Vendedor Porta a Porta (40) l Motorista de Caminhão (10) l 
Guadalupe: Cozinheiro Geral (20) l Manobrista (20) l Açougueiro (10) l Atendente
do Setor de Frios e Laticínios (10) l Encarregado de Padaria (10) l Locutor Anunciador
(10) l Operador de Caixa (10) l Repositor em Supermercados (10) l Bangu: Operador
deTeleatendimentoAtivo (50) l Cozinheiro Geral (20) l Campo Grande: Operador
de Empilhadeira (25) l Manguinhos: Corretor de Imóveis (15) l Poupa Tempo
Baixada: Mecânico Eletricista de Diesel emVeículosAutomotores (5) l Teresópolis:
Motorista de Caminhão (5) l Manicure (4) l Volta Redonda: Vendedor Porta a Porta
(20) l Pedreiro (7) l Servente (6) l Pintor (5) l Porto Real: Vigilante (11)
oportunidades para pessoas com deficiência:
Atendente de Lanchonete (50) l Atendente de Mesa (30) l Repositor de
Mercadorias (10) l Auxiliar Administrativo (8) l Consultor de Vendas (7) l 
Empacotador (7) l Estoquista (7) l Operador de Caixa (7) l Cobrador de
Transportes Coletivos (exceto trem) (5) l Operador de Vendas (Lojas) (5)
●●

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.

SERVIÇOS 0800: Amanhã, das
10h às 15h, na quadra do Salgueiro, no Andaraí (Rua Silva
Teles 104), serão oferecidos
diversos serviços, como vacinação contra o sarampo (6
meses até 59 anos), doação de
sangue, distribuição de preservativos, saúde bucal, 2ª via
de certidões (nascimento, casamento e óbito), aferição de
pressão arterial, 1ª e 2ª vias da
carteira de identidade, oficina
de customização de fantasias
de carnaval, encaminhamento para consulta (ortopedia,
urologia e dermatologia),
maquiagem, limpeza de pele
e exame de glicose.
LL

Inscrições a partir de segunda-feira
A Naturgy, em parceria com
a Unilasalle, vai abrir inscrições
na segunda-feira (dia 27) para o
Curso de Auxiliares de Cozinha Energia do Sabor. Serão selecionados até 100 candidatos para
participar do processo seletivo,
que consiste em entrevista com
os coordenadores nos dias 30 e 31
deste mês.A turma terá 20 alunos
e os pré-requisitos são: ter de 17 a
25 anos; morar em Niterói, São
Gonçalo ou arredores; e ter renda
familiar de até três salários mínimos. As inscrições seguirão até o
dia próximo dia 29.

rapidinha...

Curso gratuito
de cuidador
LLHoje, no bairro do Catete (Rua
Pedro Américo 394), é o último
dia de inscrições para o curso gratuito de Furnas de cuidador de
idosos,crianças e pessoas com deficiência. São 500 vagas para brasileiros e refugiados. As aulas têm
duração de dois meses,com 10 aulas teóricas e duas práticas que incluem visitas técnicas a instituições. É necessário levar foto 3X4,
cópia do comprovante de residência,cópia do diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental e cópia do RG e CPF.

As aulas terão duração de cinco meses. Além da parte técnica,
que compõe 70% da grade, o curso abordará uma parte teórica sobre serviço de salão e hospitalidade.O objetivo é capacitar os jovens
para atuar dentro da cozinha e no
atendimento aos clientes.
As inscrições serão realizadas
na Central de Relacionamento
com o Cliente da Unilasalle, em
Niterói (Rua Gastão Gonçalves
79, Santa Rosa). É necessário levar identidade, CPF e comprovante de residência. Mais informações: 2199-6607.

LOTERIA$
QUINA concurso 5178
23/01/2020
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Quina: acumulou (R$ 3.253.593,26)
Quadra: 103 (R$ 4.729,06)
Terno: 6.439 (R$ 113,75)
Duque: 144.249 (R$ 2,79)
MEGA-SENA concurso 2227
23/01/2020

06 09 12 27 32 57
Sena: acumulou (R$ 35.636.168,29)
Quina: 92 (R$ 27.202,90)
Quadra: 5.732 (R$ 623,73)
DIA DE SORTE concurso 255
23/01/2020
Mês da Sorte: JULHO

03 11 23 24 25 28 30

indicadores
POUPANÇA: 0,2588% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 1.039

DÓLAR: R$ 4,1653 (c); R$ 4,1659 (v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! A Nova Transportadora do Sudeste (NTS), do segmento de gás natural, oferece 60 vagas de emprego no
Rio, Duque de Caxias, Japeri, Macaé e Volta Redonda. Inscrições na área Trabalhe Conosco do site https://nts.gupy.io/

