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São 844 vagas de emprego para você

V

ocê procura trabalho e não
encontra oportunidades?
O Zé da Vaga traz para você,nesta semana,844 vagas de emprego no estado e no município
do Rio de Janeiro.A Secretaria Estadual de Trabalho do Rio (Setrab)
divulgou 444 oportunidades.
Na Região Metropolitana, são
oferecidas 280 vagas: 120 para fiscal de prevenção de perdas (vários
bairros),50 para operador de vendas (vários bairros), 20 para operador de telemarketing ativo (Penha), 20 para açougueiro (São
João de Meriti, Recreio e Duque
de Caxias), 12 para caixa (Curicica e Queimados), 10 para ciclista
de carga e 4 para ajudante/auxiliar
de padeiro (Laranjeiras e Praça Se-

ca), entre outras.
A Região do Médio Paraíba
oferece 15 oportunidades para
analista de redes e de comunicação

telemarketing,
açougueiro,
caixa e ciclista
de carga,
entre outras
de dados, auxiliar de cozinha, auxiliar de contabilidade, assistente
jurídico, costureiro, entre outras.
Na Região Serrana, há 145 vagas, incluindo para cuidador de

idosos, auxiliar de logística, motorista de caminhão, mecânico.
Há ainda duas vagas na Região
das Baixadas Litorâneas e duas
no Centro Sul-Fluminense.
Vai aqui uma dica do Zé daVaga: para consultar as oportunidades e as informações sobre remuneração e exigências relacionadas
a cada função, o candidato deve
ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta de maneira presencial em uma unidade da
rede ou através dos canais digitais: Empregabrasil.mte.gov.br ou
aplicativo Sine Fácil. Para esclarecimentos de dúvidas, os candidatos devem entrar em contato com
a Central de Captação, através do
e-mail vagas@trabalho.rj.gov.br.

rapidinhas...

R$ 1 milhão para Witzel
DANIEL CASTELO BRANCO

O empresário Edson Torres
afirmou ontem,no processo de
impeachment do governador
afastado Wilson Witzel (PSC),
ter ajudado a arrecadar dinheiro para Witzel, antes das eleiLL

ções de 2018. “Juntamos um
valor de quase R$ 1 milhão de
subsistência caso ele (Witzel)
não ganhasse a eleição. O valor
foi pago até a desincompatibilização do cargo de juiz”, disse.

Confirmação de matrículas
LLO prazo para a confirmação
presencial da matrícula em
escolas da rede estadual termina hoje. Caso o aluno alocado na 1ª fase da Matrícula
2021, ou o seu responsável,
não possa comparecer na da-

ta de agendamento informada no site, deverá, preferencialmente, entrar em contato
com o colégio para marcar
uma nova data, ou ir diretamente à unidade para garantir a sua vaga.

Posse adiada
em N. Iguaçu
LLA Justiça aceitou ontem o
pedido do deputado federal Rogério Teixeira Junior
(DEM), conhecido como
Juninho do Pneu, eleito vice-prefeito de Nova Iguaçu, para cumprir seu mandato na Câmara Federal até
o último dia, adiando sua
posse para o ano de 2022.

Homenagem
para ciclista
LLAmigos de Cláudio Leite da
Silva, de 57 anos, que morreu
atropelado na segunda-feira, no Recreio, estão organizando para este sábado um
ato em homenagem a ele e
a todos que já morreram no
trânsito. A ‘Pedalada da Paz’
está marcada para as 8h na
Praça Tim Maia, no Recreio.

Na capital são 400 oportunidades
Já na capital fluminense, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
(SMTE) deu início, ontem, ao processo de reabertura dos centros de emprego. As unidades de Jacarepaguá,
na Zona Oeste, e da Tijuca, na Zona
Norte, fechadas desde o início da
pandemia da Covid-19, voltaram a
operar e prestar o serviço de cadastramento para vagas de emprego, além
de orientação para gerar a Carteira de
Trabalho Digital e informações sobre
Seguro Desemprego — este último
com pré-agendamento no site saaLL

web.mte.gov.br. A SMTE disponibilizou, nesse primeiro momento, mais
de 400 vagas em diversos segmentos
para todos os níveis de escolaridade.
Os interessados em fazer o cadastro
devem levar RG,CPF e Carteira deTrabalho ou enviar currículo com todos
os dados para o e-mail vagas.smte@
gmail.com. O Centro Municipal de
Emprego da Tijuca, localizado na
Rua Camaragibe, 25, funcionará das
8 às 16h. Já o de Jacarepaguá fica na
Avenida Geremário Dantas, 1.400, e
vai funcionar das 9h às 17h.

