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BANCO CENTRAL

.ALINE SALGADO

CONCURSOS & EMPREGOS

CURSO GRATUITO

VALIDADE PRORROGADA

40 VAGAS EM ITAGUAÍ

■ O Banco Central prorrogou
por um ano o prazo de validade dos concursos realizados
em 2009 com oferta de 500
oportunidades a profissionais com níveis Médio e Superior de formação. A seleção recebeu mais de 244 mil inscrições. A decisão terá validade
a partir de 24 de junho.

■ A Prefeitura de Itaguaí está
com inscrições abertas para
40 vagas na oficina gratuita
de informática. As chances
são voltadas a maiores de 18
anos. Interessados devem
comparecer, com documentos, à Rua Ismael Cavalcante
s/nº, Centro, das 8h30 às
16h30, até o próximo dia 13.

■ e-mail: concursos@odia.com.br

NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR

AERONÁUTICA ABRE 260 VAGAS
■ A Aeronáutica oferece oportunidades para profissionais
com níveis Médio e Superior.
São 260 chances ao todo —
140 vagas para engenheiros
temporários e 120 para jovens
que concluíram o Ensino Médio e têm interesse em se preparar para o Exame de Admissão aos Cursos de Formação
de Oficiais Aviadores, Intendentes e de Infantaria da Força Aérea Brasileira (FAB).
A primeira seleção tem postos para engenheiros de várias áreas: agrícola, agrimensor, agrônomo, cartógrafo, ci-

vil, clínico, da computação,
elétrico, eletrônico, mecânico,
metalúrgico, químico e de telecomunicações. O concurso é
aberto a homens e mulheres.
Para o Rio de Janeiro, são
destinadas 54 vagas. Os interessados devem se cadastrar
até o dia 31 deste mês, das 9h
às 16h, no Terceiro Comando
Aéreo Regional (III Comar),
setor Sermob- 3, na Praça Marechal Âncora 77, Castelo,
Centro do Rio. Outras informações por meio dos portais
www.comar3.aer.mil.br e
www.fab.mil.br/portal/index.

php?page=engmil. Outra alternativa é ligar para os tels.
(21) 2101-6024/2101-6028.
Já no segundo edital, há 70
vagas para a área de Aviação,
30 para Intendência e 20 para Infantaria. Podem participar do concurso jovens com
Nível Médio completo de formação. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 16, e seguirão até as
15h de 9 de junho. Os candidatos podem se cadastrar por
meio do portal www.fab.mil.
br. O valor da taxa de participação é de R$ 70.

RIO DAS OSTRAS

CORTE NAS SELEÇÕES

OFERTA DE 130 POSTOS

DATA PARA NOMEAÇÕES

■ O Banco de Empregos da Secretaria de Bem Estar Social
de Rio das Ostras tem 130 vagas para profissionais de todos os níveis. Os interessados
devem comparecer, das 8h às
17h, à Avenida Desembargador Ellis Hermydio Figueira
s/nº, Jardim Campomar.

■ Em reunião com a deputada
Andreia Zito (PSDB-RJ), a secretária de Gestão do Ministério do Planejamento, Ana Lúcia Amorim de Brito, assegurou que, em 15 dias, vai apresentar datas precisas de quando ocorrerão as nomeações
de aprovados em concursos.

Apartamentos
elojasatraem
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Os números de lançamentos
de imóveis comerciais no Rio
quase empatam com os de empreendimentos residenciais,
principalmente em Jacarepaguá. São mais de 1.500 unidades não residenciais que serão
oferecidas nos próximos meses pelas construtoras Comasa, Rubi, Leduca, Fernandes
Araujo, Efer, Even e MDL Realty. Os imóveis combinam complexo de trabalho, ambientes
de lazer e lojas. Contam ainda
com financiamento bancário.
A Rubi Engenharia, por
exemplo,lançaráestemêsoterceiro prédio comercial no bairro — o Unique Offices. O empreendimento, na Rua André
Rocha750, Taquara, terá 178 salas e sete lojas. Outros dois projetos ficam na Freguesia. Todas
as salas foram vendidas no dia
do lançamento. Diretor geral
da Fernandez Mera, Samuel
Schvaitzer afirmou queé possível encontrar unidades a partir
de R$ 105 mil na região, que
nãopara de atrair investidores.
A Leduca vai lançar, em junho, empreendimento com
240 salas e cinco lojas na Freguesia. A Comasa e a Gafisa
preparam o Polo Capital, no
mesmo bairro, com 518 salas e
45 lojas. A Even oferecerá 357
salas e 17 lojas, com lavabo.

