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LLPARA ENTRAR NO MERCADO

LLELEIÇÕES 2020
Reprodução/Twitter

Oportunidade:
1684 vagas de
estágio abertas
Há chances em váreas áreas com
remuneração de até R$ 1.700

O ex-prefeito Eduardo Paes subiu três pontos percentuais na pesquisa Datafolha e segue líder

Paes aumenta a
vantagem no Rio
Ex-prefeito tem 34%, contra 14% de Crivella

P

esquisa de intenção de
votos divulgada ontem
pelo Datafolha mostra o
candidato do DEM e ex-prefeito Eduardo Paes liderando
a corrida à prefeitura do Rio.
Na amostragem, Paes aparece
com 34% das intenções de voto, seguido pelo atual prefeito,
Marcelo Crivella (Republicanos), com 14%.
A candidata Martha Rocha
(PDT) vem logo atrás, com
11%, e Benedita da Silva (PT)
aparece com 8%.
A pesquisa mostra crescimento de Paes, em relação à
pesquisa anterior, divulgada
no dia 5 de novembro, quando o ex-prefeito aparecia com
31%. Já Crivella e Martha tiveram queda. O atual prefei-

to caiu um ponto percentual
e Martha, dois pontos. na pesquisa anterior, o atual prefeito
aparecia com 15% e Martha,
com 13%. Já Benedita se manteve com os mesmos 8%.
Segundo turno
O candidato Luiz Lima
(PSL) aparece com 5%; e Renata Souza (PSOL), com 4%.
Bandeira de Mello (Rede) e
Paulo Messina (MDB) têm
2%. Clarissa Garotinho (Pros),
Fred Luz (Novo) e Glória Heloiza (PSC) aparecem com 1%.
Cyro Garcia (PSTU), Suêd
Haidar (PMB) e Henrique Simonard (PCO) tiveram menos
de 1%. Nenhum/branco/nulo
somam 14% e Não sabe/Não
respondeu, 3%.

Em uma simulação de segundo turno, a pesquisa traz
os seguintes números: Eduardo Paes 58% x 22% Crivella
(branco/nulo: 20%; não sabe:
1%); Eduardo Paes 46% x 35%
Martha Rocha (branco/nulo:
17%; não sabe: 1%); e Eduardo Paes 50% x 27% Benedita
da Silva (branco/nulo: 22%; não
sabe: 1%).
A pesquisa foi realizada nos
dias 9 e 10 de novembro e ouviu 1.148 eleitores da cidade do
Rio de Janeiro com idades acima de 16 anos. A margem de
erro é de 3% para mais ou para
menos e o nível de confiança
é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) sob o número
RJ-02768/2020.

Para aqueles que estão buscando uma chance de entrar no
mercado de trabalho, diversas
oportunidades estão abertas.
São mais de mil vagas de estágio em diversas áreas como administração, marketing, ciência da computação, direito e
outras, tanto para nível técnico quanto superior.
Nesta semana, a Fundação
Mudes oferece 218 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico, com o valor da
bolsa-auxílio podendo chegar
a R$ 1,7 mil. As oportunidades
abrangem áreas como sistema
da informação, mecânica, logística, nutrição e outros. Para
se candidatar, basta se cadastrar no site https://www.mudes.org.br/.
Para os moradores do estado do Rio, o CIEE/RJ divulgou
tem 1.166 vagas abertas, sendo
648 para nível superior e 518 va-

gas para nível médio. As áreas de
atuação também são variadas e
incluem administração, contabilidade, turismo e engenharias.
Interessados devem se cadastrar
pelo site www.ciee.org.br.
A Tim reformulou seu programa de estágio e abriu 300
vagas para sete estados brasileiros. Para dar oportunidade de
trabalho para minorias, a operadora incentivará a inscrição
e seleção de pessoas com deficiência, LGBTI+ e estudantes de diferentes faixas etárias,
além de ter a meta de preencher
50% das vagas com pessoas negras. Não existe restrições de
curso, o único pré-requisito é
ter uma matrícula ativa na faculdade e previsão de formatura a partir de julho de 2022. As
inscrições devem ser feitas até
o dia 30 de novembro acessando o site site www.estagiotim.
com.br.
Daniel Castelo Branco

CIEE oferece 1.166 oportunidades para níveis superior e médio

