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Burger King
seleciona para
300 vagas
As chances são para atendente,
coordenador e gerente de negócios

Os alunos receberão dicas de como preparar um bom currículo e planejar a carreira, entre outros temas

Capacitação
para jovens

Fundação Mudes oferece oficinas para moradores
de comunidades com idades entre 14 e 24 anos

A

Fundação Mudes abriu
inscrições para uma série de oficinas gratuitas
voltadas para jovens entre 14 e
24 anos, moradores de comunidades dos bairros de Manguinhos, Bonsucesso, Benfica,
Jacaré e adjacências. A iniciativa é uma parceria com a ONG
Associação de Mulheres e Amigos da Cachoeirinha (Amac).
O objetivo é prestar orientação profissional para obtenção
do primeiro emprego ou recolocação no mercado, além de
incentivar os jovens a discutir
e aprimorar suas potencialidades pessoais e profissionais.
A capacitação vai acontecer durante três meses, com

encontros todas as quintasfeiras. Entre os temas a serem
abordados estão Empreendedorismo; Relacionamento interpessoal; Ética; Trabalho em
equipe; Marketing pessoal; Etiqueta empresarial; Criatividade; Liderança; Planejamento
de carreira; Responsabilidade
social; Elaboração de currículo; e Documentação.
“Em tempos de crise econômica e de índice recorde de trabalho informal, os jovens são
os mais afetados devido à baixa qualificação, principalmente os que estão em vulnerabilidade social. Então, pensamos
nessa iniciativa como forma
de apoiá-los para que ingres-

sem mais rápido e mais preparados no mercado de trabalho,
conquistando sua carteira assinada”, explica Celia Gonzaga,
gerente de projetos sociais da
Fundação Mudes.
Os requisitos para se inscrever são: estar cursando a
partir do 9º ano do Ensino
Fundamental; ter identidade e
CPF (se menor de idade, identidade e CPF do responsável);
declaração escolar; e comprovante de residência.
O local das oficinas será a
Biblioteca Parque de Manguinhos (Avenida Dom Hélder Câmara 1.184). Mais informações em 2532-0414 ou
2532-0198.

A rede de lanchonetes Burger King Brasil abriu processo
seletivo para preenchimento
de 1,5 mil vagas de emprego em todo o Brasil. No Estado do Rio, são oferecidas
300 oportunidades. Os cargos são para trabalhar como
atendente, coordenador e gerente de negócios.
Para as vagas de atendente, os candidatos devem estar
cursando ou ter concluído o
Ensino Médio. Já para o posto de coordenador, é necessário que estejam cursando
ou tenham concluído o Ensino Superior. Para as vagas
de gerente, o requisito é ter
o Ensino Superior completo.
As vagas para coordenador e

gerente exigem experiência
de no mínimo um ano na
função e são para trabalhar
no período diurno ou noturno. Os benefícios oferecidos
são convênio médico, seguro
de vida, transporte, alimentação e plano de carreira.
“Buscamos pessoas que gostem de se desafiar, que queiram
crescer e também se divertir em
um ambiente onde todos são
bem-vindos”, afirma Larissa
Schaedler, gerente de gente do
Burger King Brasil.
Os interessados devem cadastrar o currículo através do
WhatsApp (11) 94317-6360.
Mas é bom correr, pois as vagas podem ser preenchidas a
qualquer momento.
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Rede está com processo seletivo aberto em todo o Brasil

