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ESTÁGIOS&
PETROBRAS: A empresa vai preencher 587 vagas, sendo 439

para 24 cargos de nível médio, como os de técnico de con-
tabilidade, de segurança e de manutenção, e 148 para car-
gos de nível superior, entre eles os de advogado, analistas
ambiental e de sistemas, arquiteto, assistente social, con-
tador, dentista, engenheiro (petróleo, produção e naval,
entre outros), estatístico, geofísico, geólogo, nutricionista
e químico de petróleo. A remuneração mínima inicial varia
entre R$ 1.801,37 e R$ 2.615,86, para as profissões de nível
médio, e entre R$ 5.770,31 e R$ 6.217,19, para as de nível
superior. As inscrições estarão abertas a partir de terça-
feira e vão até o dia 31 deste mês, via internet, com taxas
de R$ 30 para nível médio e R$ 45 para nível superior. As
provas objetivas serão realizadas no dia 28 de agosto.
■ Inscrições:www.cesgranrio.org.br

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO: A EBC abriu na quarta-
feira as inscrições de seu concurso público, que tem 537
vagas de todos os níveis de escolaridade. Os cargos de ní-
vel médio são para técnicos de empresa de comunicação
pública nas áreas de produção e manutenção, de opera-
ções e de administração. Já os cargos de nível superior são
para analista, jornalista e gestor de atividade jornalística
de empresa de comunicação pública. A remuneração ini-
cial varia de R$ 1.698 a R$ 5.803. As inscrições começam na
próxima sexta e vão até 7 de agosto, via internet. Taxas de
R$ 62 para nível superior e de R$ 37 para nível médio.
■ Inscrições:www.cespe.unb.br

INFRAERO: A empresa vai formar cadastro de reserva em car-
gos de níveis técnico e superior. Os postos são de profis-
sional de engenharia e manutenção (desenhista projetista,
topógrafo e técnicos em edificações, eletrônica, eletrotéc-
nica, estradas e mecânica), de serviços técnicos, de nave-
gação aérea e de tráfego aéreo, todos de nível médio, e de
analista superior, para o qual podem concorrer graduados
em TI, comunicação social, advocacia, economia, adminis-
tração, arquitetura e engenharia, entre outros cursos. Os
salários vão de R$ 1.924,86 a R$ 4.839,19. Inscrições até o
dia18, com taxas de R$ 59 e de R$ 75, via internet.
■ Inscrições:www.concursosfcc.com.br

IEEA-RJ: Termina hoje o prazo de inscrições para a seleção de
profissionais do Instituto Estadual de Engenharia e Arqui-
tetura. São 40 vagas de nível superior, sendo 30 para en-
genheiros (civil, elétrico e mecânico) e 10 para arquitetos.
O salário é de R$ 4.229,76. As inscrições podem ser feitas
via internet. A taxa de inscrição é de R$ 80.
■ Inscrições:www.ceperj.rj.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-RJ: O órgão abriu as ins-
crições do concurso público para 22 vagas para analista de
planejamento e orçamento, que exige formação superior
em qualquer área. O salário é de R$ 1.057,89. As inscrições
vão até o dia 18, via internet. A taxa é de R$ 60.
■ Inscrições: concursos.rio.rj.gov.br

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO-SP: Serão preenchidas 30
vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os
salários vão de R$ 557,06 a R$ 2.098,69. Os cargos de nível
fundamental são de agente de suporte de infraestrutura e
assistência, nas funções de copeiro, cozinheiro e auxiliar
de serviço hospitalar. Em nível médio, o cargo é de assis-
tente de suporte técnico em saúde (técnico de eletrocar-
diografia). Já o cargo de nível superior é de analista de su-
porte técnico em saúde (nutricionista). As inscrições vão
até o dia 15, com taxas de R$ 22 a R$ 45.
■ www.institutocetro.org.br

MINISTÉRIO PÚBLICO-MG: São 65 vagas de promotor de jus-
tiça substituto, cujo salário-base é de R$ 20.600. As inscri-
ções deverão ser feitas até o próximo dia 20. Podem par-
ticipar candidatos que tenham concluído o bacharelado
em direito há, no mínimo, três anos e possuam o mesmo
tempo de prática jurídica. Taxa de R$ 206.
■ www.mp.mg.gov.br

MUDES: A Fundação Mudes tem 466 vagas de estágio esta se-
mana. Entre as dirigidas a quem tem formação superior es-
tão as de arquitetura e urbanismo (12), direito (23) e in-
formática (13). Para o nível médio, há oportunidades para
técnicos em contabilidade (11), webdesign (1) e mecatrô-
nica (3), entre outros. Para se inscrever, o candidato deve
levar declaração da escola, carteira de identidade e CPF a
um dos postos da entidade, como o localizado na Rua Nilo
Peçanha, 11, 5o- andar, Centro.
■ Informações: 3094-1181 ou www.mudes.org.br

CIEE: O CIEE oferece 1.228 vagas esta semana. Entre as opor-
tunidades para quem tem curso superior estão adminis-
tração de empresas (150), ciência da computação (17), en-
genharia (23), marketing (11) e nutrição (8). Para quem
tem formação de nível médio, há vagas para técnico em
enfermagem (23) e em telecomunicações (11), entre outros
cargos. É necessário levar declaração da escola, carteira
de identidade e CPF a um dos postos do CIEE, como o lo-
calizado na Rua da Constituição, 67, Centro.
■ Informações: 3535-4545 ou www.ciee.org.br
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CANAL LIVRO
INOVAÇÃO: A ARTE
DE STEVE JOBS

ESTRATÉGIA EM MÍDIAS SOCIAIS CHECKLIST: COMO FAZER AS COISAS BENFEITAS

● SINOPSE: O trabalho revela o
legado de cinco empresas — Ger-
dau, SulAmérica, Ypióca, Casa da
Bóia e Cedro Cachoeira — que
têm, em comum, o fato de serem
administradas há mais de um sé-
culo pela mesma família.

● AUTOR: Renato Bernhoeft
e Chris Martinez
● EDITORA: Agir
● PREÇO: R$ 49,90

EMPRESAS CENTENÁRIAS

● SINOPSE: Gerente de Estra-
tégia de Cliente e Mercado da
Deloitte, o autor analisa co-
mo as mídias sociais muda-
ram a forma de fazer negó-
cios e revela o que é neces-
sário fazer para se destacar
no universo da web 2.0.

● AUTOR: Fábio Cipriani
● EDITORA: Campus-Elsevier
● PREÇO: R$ 59

● SINOPSE: Cirurgião expe-
riente e colunista da revista
The New Yorker, o autor par-
te de relatos de cirurgias de
risco para refletir sobre a for-
ma como os profissionais li-
dam com a crescente com-
plexidade das suas funções.

● AUTOR: Atul Gawande
● EDITORA: Sextante
● PREÇO: R$ 24,90

● SINOPSE:Além de dar dicas
de como reinventar produ-
tos e processos, o livro do
jornalista de negócios ensina
como criar um ambiente de
estímulo à inovação, usando
alguns pensamentos revolu-
cionários do CEO da Apple.

● AUTOR: Carmine Gallo
● EDITORA: Lua de Papel
● PREÇO: R$ 29,90

O que você está lendo?

● “O livro Analy-
sis for financial
m a n a g e m e n t
mostra a impor-
tância de calcu-
lar o custo por
atividade para
identificar quais
são os produtos
ou serviços mais
rentáveis em cada operação.” Clau-
dio Nasajon, presidente do Conselho
da Pequena e Média Empresa da As-
sociação Comercial do Rio (ACRJ).

● AUTOR:
Robert Higgins
● E D I T O R A :
McGraw-Hill
● PREÇO:
R$ 251,21
(Livraria
Cultura)


