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O número de reclamações registradas pelos consumidores contra planos de saúde na
Agência Nacional de Saúde Suplementar subiu 4% setembro na comparação com agosto.

Foram registradas 14.597 queixas. Se
consideradas apenas as reclamações de
natureza assistencial, foram contabilizadas 10.099, aumento de 9,7%.

Ganhe Mais

B MERCADO DE TRABALHO

Seis em cada dez brasileiros
temem perder o emprego
Pesquisa mostra os impactos
da crise atual. Veja como lidar
com a incerteza e se recolocar
Letycia Cardoso
letycia.cardoso@extra.inf.br

Patrícia Valle
patricia.valle@extra.inf.br

B Seis em cada dez brasileiros

estão preocupados com a
perda de seu emprego nos
próximos 12 meses. É o que
mostrou uma pesquisa do
instituto Ipsos para o Fórum
Econômico Mundial, que
abordou profissionais em 27
países. O levantamento mostrou que o índice de preocupação com o emprego do brasileiro é de 63% (32% estão
“muito preocupados” e 31%,
“um pouco). Considerando
somente os que declararam
estar “muitos preocupados”,
o Brasil está entre os três primeiros países do ranking.
A média global de preocupação de todas as nações avaliadas foi de 54%, nove pontos
abaixo do resultado do Brasil.
Os países onde as populações
mais temem perder o emprego são Rússia (75%) e Espanha (73%). Por outro lado, na
Alemanha (26%) e na Suécia
(30%), as pessoas se preocupam menos.
— Disciplina, otimização do
tempo e automotivação são
indispensáveis para quem
quer manter seu emprego trabalhando em home office. E
com a crise, fazer o mínimo ou
apenas a sua obrigação básica
pode levar a empresa a substi-

tuir o colaborador por alguém
mais completo ou mais motivado a fazer além do seu trabalho e ainda surpreender
com algo mais. Torne-se diferente, faça a mais e você irá
manter o seu emprego neste
momento — afirma Cláudio
Riccioppo especialista em gestão de carreira e presidente da
Employability.
Para a presidente da Associação Brasileira de Recursos
Humanos do Rio de Janeiro
(ABRH-RJ), Lucia Madeira, é
preciso se mostrar útil para a
empresa na crise:
— É um momento em que
as empresas, para superar as
dificuldades econômicas, estão buscando equilibrar o custo/benefício de cada funcionário, valorizando os mais
comprometidos e engajados.
É hora de ajudar a empresa a
se reerguer, buscar atualização e cooperar com os colegas.
Quem tem foco no cliente, é
engajado e trata a todos com
educação e cortesia se torna
mais indispensável.
A pesquisa mostrou que
79% dos entrevistados no Brasil dizem ainda aprender com
as funções que desempenham
em seu emprego hoje. A pesquisa online foi realizada com
12.430 pessoas — sendo 685
brasileiros — de 16 a 74 anos,
entre 25 de setembro e 9 de
outubro deste ano.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2020
A Prefeitura Municipal de Paraty torna-se público que será realizado no dia 10 de Novembro
de 2020, às 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Paraty, o Pregão Presencial
que tem como objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza
para atender às Unidades Escolares da secretaria Municipal de Educação, conforme
estabelecido no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. O edital estará à disposição no site da
Prefeitura Municipal de Paraty www.pmparaty.rj.gov.br. Esclarecimentos através do e-mail:
licitacao.paraty@hotmail.com.
Paraty, 21 de Outubro de 2020.
SAULO VIEIRA
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Barra Mansa / RJ
AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.128/2020

DICAS IMPORTANTES

B A Feira Virtual Senac RJ terá

Para quem está buscando uma recolocação é
importante buscar se qualificar, buscar cursos
para melhorar o currículo.
"A pergunta quem devem se fazer é 'o que
aprendi durante a pandemia'. Tem muitos cursos
gratuitos de baixo custo que podem ser feitos
online. Principalmente as ferramentas de
tecnologia e para melhorar o uso do português",
explica Lucia Madeira.
E quando surgir uma oportunidade é importante
preparar o currículo cuidadosamente para cada
vaga. E não disparar o mesmo currículo para
todo mundo.
"É de suma importância que o profissional que
está em busca de oportunidades no mercado
tenha tempo e cuidado para desenhar suas
experiências e habilidades paralelamente às
necessidades da empresa, ou seja, entendendo
os pré-requisitos do anúncio da vaga de emprego e se colocando como solução para aquela
demanda. O recrutador receber milhares de
currículos e precisa identificar facilmente que
encontrou o que está procurando", afirma
Cláudio Riccioppo.
Outras dicas para melhorar o CV:
Usar algumas seções adicionais em seu currículo
para que os recrutadores possam confirmar suas
qualificações, como certificados de idiomas
Os especialistas também recomendam usar
palavras-chave para que os sistemas de busca de
currículos da internet. Isso leva a pessoa a ficar
na frente dos demais candidatos.
Não exagere habilidades nem minta. Cuidado
com erros de português. Salve em PDF e invista
em um layout adequado ao meio de atuação.
Liste as experiências de forma estratégica.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Extrato Contratual
Contrato nº 001/2020/FMAS
Partes: O Município de Rio Claro e a empresa ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E
LOCAÇÕES – EIRELI – EPP.
Processo Licitatório: nº047/2020.
Pregão Eletrônico: nº001/2020/FMAS.
Objeto: Aquisição de veículo tipo pick-up cabine dupla, 0 km, ano 2020. Para atender a
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Rio Claro-RJ. O objeto
deste contrato, trata-se de: FIAT TORO ENDURANCE 2.0 DIESEL – Veículo Pick-up, Cabine
dupla 4x4 (Diesel). Motorização: 170CV. Capacidade: 05 lugares, Ar Condicionado, Trio
Elétrico (trava, vidro e alarme), Freios, ABS e Airbag duplo. Cor: Branca.
Valor: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).
Dotação: Nº 06.12 Fundo Municipal de Assistência Social – 08.244.0030.2.093 SERVIÇO
DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE – 4.4.90.52.01.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – FONTE 32278.
Prazo de entrega/vigência: 03 (três) meses.
Assinatura: 07/10/2020.
Fundamentos: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020/FMAS - Lei nº 10.520 de 17 de julho de
2002 e Lei nº 8666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
JÚLIO CÉSAR ROCHA DE CAMARGO CASTRO
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR.
Início do recebimento das propostas: 23/10/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 06/11/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 06/11/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 06/11/2020 às 09:30 horas

AVISO DE REMARCAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. 014/2020/A
1 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR
REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - SIRENE
II - VILA NOVA.
2 - DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 09 de novembro de 2020, às 09:30 h.
Maiores informações e o edital poderão ser obtidos pelo telefone (24) 21063411, através do e-mail: edital@barramansa.rj.gov.br e coordenadoria.
compras@gmail.com ou ainda na Coordenadoria de Compras e Licitações
da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, à Rua Luis Ponce, n. 263 – Centro –
Barra Mansa/RJ – 1º andar.
Daniel Selvatti Carneiro
Agente Administrativo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Extrato Contratual
Contrato nº 029/2020
Partes: O Município de Rio Claro e a empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA.
Processo de Despesa: nº242/2020.
Inexigibilidade: nº003/2020.
Objeto: A CONTRATADA se compromete a prestar serviços de disponibilização de acesso a
banco de dados especíﬁco com informações atualizadas de preços praticados no mercado,
valores de referência e Atas de Registro de Preços para servir de subsídio às contratações e
aquisições a serem realizadas por esta Prefeitura.
Valor: R$ 7.990,00 (sete mil e novecentos e noventa reais).
Dotação: Nº 02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 04.126.0002.2.007
APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO –
3.3.90.40.01.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – FONTE 10000.
Prazo: 12 (doze) meses.
Assinatura: 09/10/2020.
Fundamentos: Inexigibilidade nº 003/2020 - Art. 25, Inciso I da Lei nº 8666/93 de 21 de
junho de 1993 e suas alterações.
JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Duas mil vagas abertas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RECURSO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020

uma nova edição de 26 a 30 de
outubro, reunindo mais de
2.000 vagas de estágio e emprego no estado do Rio em empresas das áreas de serviço, varejo, alimentação, turismo e
saúde. Há oportunidades em
diferentes níveis profissionais,
disponíveis em http://pre-registro.verosolutions.com.br/
senacrj/ (site da plataforma).
Além se candidatar às vagas, é possível navegar entre
os estandes das empresas no
portal, conhecer seus projetos e participar de chats com

Sem trabalho nem estudo
BA

pandemia fez aumentar
como nunca a parcela de jovens que não estudam nem
trabalham, os chamados
nem nem. A população na
faixa etária de 20 a 24 anos
nessa situação subiu de
28,6% no último trimestre de
2019 para 35,2% no segundo
trimestre deste ano, o maior
patamar já visto e maior
avanço também, principalmente em apenas seis meses.
Na faixa entre 25 e 29 anos, a
população de nem nem subiu
de 25,5% para 33%.
— Junta-se a crescente desigualdade educacional com
a dificuldade dos jovens formados de se inserir no mercado — diz Marcelo Neri, di-

Processo Administrativo n. º 14318/2020
Requerente: RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
Decisão: NÃO CONHECIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RECURSO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020
Processo Administrativo n. º 14335/2020
Requerente: PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI-ME
Decisão: NÃO CONHECIDO

retor da FGV Social, que fez o
levantamento.
Analistas preveem que a
informalidade aumente ainda mai s no ano que vem. E a
oferta de vagas temporárias
NA PANDEMIA

Parcela de jovens de
20 a 24 anos nessa
situação subiu de
28,6% para 35,2%
para o Natal deverá ser a menor em cinco anos. Segundo
a Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo, a quantidade de
postos deve recuar 19,7% em
relação a 2019.
t
s

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARICÁ
AUTARQUIA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE - EPT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2020 - REMARCAÇÃO
Objeto: O presente processo administrativo tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual Locação de Veículos tipo ÔNIBUS URBANO com
motorista e combustível para atendimento especíﬁco ao Transporte Público de
Passageiros do 3º e 4º Distritos do Município de Maricá.
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, informa que o Pregão supracitado,
que seria no dia 22/10/2020, às 09h, ﬁca remarcado para o dia 05/11/2020, às
09h, no Centro de Artes e Esportes uniﬁcados (CEU), localizado na Rodovia
Ernani do Amaral Peixoto (RJ 106), Km 27,5, Itapeba - Maricá/RJ, devendo
as empresas que já retiraram o Edital fazê-lo novamente, em decorrência das
alterações feitas. Os interessados em retirar o Edital deverão comparecer na
sede administrativa da EPT, sito à Rua das Gralhas, nº 0, Lote 113, Gleba 01,
2º andar, Parque da Cidade, Maricá/RJ, portando carimbo contendo CNPJ e
Razão Social da empresa, 01 (um) CD-RW virgem ou pen drive e uma resma
de papel A4, das 09:00 às 16:00h, solicitar pelo e-mail cpl.ept.marica@gmail.
com ou realizar o download no site pelo link www.eptmarica.rj.gov.br>>transparência>>Portaldatransparência>>editais. Outras informações, se necessárias, serão prestadas através do email cpl.ept.marica@gmail.com.
Maricá / RJ, 20 de outubro de 2020.
Jhone Medeiros de Oliveira
Pregoeiro EPT
Matrícula N° 11.00049

PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
CNPJ Nº 29.115.458/0001-78
AVISO DE CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL
A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu torna público que concedeu através
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável por
meio do Processo PMCA nº 5415/2020, a Certidão de Inexigibilidade Ambiental
- CIA nº 008/2020, de 02/10/2020 a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.,
inscrita no CNPJ: 33.050.071/0001-58 autorizando a implantação de rede de
distribuição de energia elétrica com o perímetro da rede de distribuição partindo
da rede elétrica já existente, derivando desta rede no poste de coordenadas
UTM 23K 784481 m E 7507466 m S, sendo construídos 474 m de rede de
distribuição aérea em cabos cobertos, na tensão de 13.800 v, chegando às
coordenadas UTM 23K 784199 m E 7507535 m S, a ser realizada na estrada
do Ribeirão, localidade Ribeirão, Casimiro de Abreu/RJ.

Processo Administrativo n. º 14309/2020
Requerente: SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI
Decisão: INDEFERIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RECURSO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020

as marcas empregadoras; e
também consumir conteúdo
de qualificação e aprimoramento profissional, desde
preparação para entrevistas,
elaboração de currículo, gestão de tempo e dicas para se
destacar no mercado de trabalho. A participação é gratuita. Haverá palestras sobre
o futuro do trabalho, gestão
de carreira para o seu crescimento profissional e gestão
do tempo e produtividade,
além de temas como empreendedorismo por oportunidade ou por necessidade.

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA

AVISO DE CONVOCAÇÃO
Processo: 25410.016699/2019-47
O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) convoca
empresas especializadas para contratação de:
Aquisição de Sistema de Planejamento Teleterapia.
Os interessados deverão entrar em contato com o Serviço de Compras em até
3 dias úteis após esta publicação.
CONTATO:
E-mail: secom@inca.gov.br
Telefone: 21 3207-5731
SERVIÇO DE COMPRAS

