
ECONOMIA

Neste novo ciclo do 
saque emergencial, 
pedido pode ser feito 
até 31 de dezembro

Prazo para 
sacar até 
R$ 1.045 
do FGTS

A Caixa Econômica Federal 
abriu ontem um novo prazo 
de saque dos R$ 1.045 do FGTS 
emergencial, para os trabalha-
dores que se arrependeram de 
não terem retirado a quantia 
ou que, por algum motivo, não 
conseguiram sacar.

Para receber o valor, é pre-
ciso estar com os dados cadas-
trais atualizados. Os traba-
lhadores que ainda não rece-
beram devem acessar o apli-
cativo FGTS, complementar 
dados cadastrais e solicitar o 
saque. Os valores serão credi-
tados na Conta Poupança So-
cial Digital. A data do crédito 
será informada em seguida. 

Mas atenção: os novos pe-
didos só poderão ser feitos 
até o dia 31 de dezembro. 

Podem ser sacados até 
R$1.045, considerando a 
soma dos saldos de todas 
as contas ativas ou inativas 
no FGTS. Durante todo o 
calendário, foram disponi-
bilizados R$ 37,8 bilhões a 
mais de 60 milhões de traba-
lhadores. Deste valor, R$ 7,9 
bilhões aguardam cerca de 
15 milhões de trabalhadores 
que, até o momento, não so-
licitaram. O Saque Emergen-
cial FGTS foi criado por meio 
da MP 946/20 para auxiliar 
os brasileiros no enfrenta-
mento da pandemia.

AUXÍLIO INDEVIDO
De mais de 7 milhões de be-
neficiários que receberam o 
auxílio emergencial indevi-
damente, somente 5% (200 
mil pessoas) devolveram os 
valores aos cofres públicos. 
As estimativas são do TCU. 

Mais de 1,4 mil vagas de trabalho 
Há oportunidades para auxiliar de atendimento, caixa de loja, enfermeiro, peixeiro, entre outras funções

RepRodução inteRnet

A ONG Comunidade Católica Gerando Vidas, por exemplo, oferece vagas efetivas e extras no Natal

M
ais de 1,4 mil vagas 
de emprego estão 
abertas no Estado 
do Rio. A Prefeitura 

do Rio, por exemplo, oferece 
400 oportunidade, sendo 142 
para pessoas com deficiência e 
reabilitados do INSS e 258 para 
candidatos sem deficiência. A 
Luandre tem outras 450 chan-
ces para cargos como auxiliar 
de atendimento, caixa de loja, 
promotor de vendas, técnico 
de enfermagem, entre outros. 

Já a Comunidade Católica 
Gerando Vidas oferta, até o dia 
12 deste mês, 595 vagas - 266 
para extra Natal e 329 efeti-
vas. As inscrições podem ser 
feitas pelo Facebook (https://
www.facebook.com/sougeran-
dovidas), onde também são 
publicadas as funções ofere-
cidas. A Americanas seleciona 
profissionais para o Programa 
de Supervisor do Varejo para 
atuação na capital e em cida-
des como Duque de Caxias, Ni-
terói, Nilópolis e Teresópolis, 
entre outras. 

De acordo com a Page In-
terim, unidade de negócio do 
PageGroup especializada em 

recrutamento, seleção e admi-
nistração de profissionais ter-
ceirizados e temporários, uma 
em cada três vagas de trabalho 
temporário de fim de ano são 
de companhias que atuam no 
ambiente on-line.

CUrrÍCULO
Como montar um bom cur-
rículo? O presidente da Asso-
ciação Brasileira de Recursos 

Humanos (ABRH Brasil), Pau-
lo Sardinha, explica que o pri-
meiro ponto é a objetividade. 
“O ideal é compilar as prin-
cipais informações em uma 
página e, caso necessário, não 
ir além de duas folhas. O cur-
rículo deve ser uma ‘isca’, re-
sumindo experiências de des-
taque para atrair a atenção do 
recrutador, e assegurar uma 
melhor chance de ser convo-

cado para o processo seletivo”.
“Um especialista de RH ana-

lisará o currículo e está treina-
do para identificar e checar in-
formações imprecisas. Por fim, 
os candidatos devem ter em 
mente que o currículo neces-
sita estar aderente às atribui-
ções da vaga, podendo ser rea-
lizadas pequenas adaptações, 
de acordo com a posição em 
questão”, esclarece Sardinha.

LEtÍCIA MOUrA
leticia.moura@odia.com.br

Confira onde estão as ChanCes

PrEFEItUrA DO rIO
 NHá oportunidades para repo-

sitor, motorista de caminhão, 
vendedor de calçados, técnico 
de refrigeração (pCd), ascenso-
rista (pCd), torneiro mecânico 
(pCd). Veja outras vagas no 
site da prefeitura (prefeitura.
rio). os interessados podem 
enviar e-mail para captacaode-
vagas.smdei@gmail.com. para 
as vagas destinadas a pessoas 
com deficiência, os candidatos 
devem encaminhar mensagem 
para trabalhopcdsmdt@gmail.
com. A prefeitura informou 
que quem não tem experiência 
também pode se inscrever em 
busca de uma colocação. 

LUANDrE 
 N os candidatos interessados 

devem se cadastrar no site can-
didato.luandre.com.br ou no 
app da Luandre disponível nas 
plataformas ioS e Android. É 
possível encontrar vagas para 
peixeiro, assistente de relacio-
namento, técnico de laborató-
rio, enfermeiro, entre outras.

AMErICANAS
 N p a r a  c o n c o r r e r ,  o s 

candidatos devem ter ensi-
no Superior completo com 
até dois anos de formação. o 
processo seletivo acontece 
de forma online e é composto 
por triagem curricular, provas 
de Matemática e português, 
além de entrevistas com ges-
tores e o time de “Gente”. As 
inscrições devem ser feitas 
pelos seguintes sites, de acor-
do com a cidade:

 N Rio de Janeiro (https://lasa.
gupy.io/jobs/510070);

 N duque de Caxias (https://
lasa.gupy.io/jobs/510325);

 N paraty (https://lasa.gupy.io/
jobs/511390);

 N Rio das ostras (https://lasa.
gupy.io/jobs/511369);

 N niterói (https://lasa.gupy.io/
jobs/511696);

 N teresópolis (https://lasa.
gupy.io/jobs/531072);

 N Mesquita (https://super-
visordovarejolasa.gupy.io/
jobs/577895);

 N nilópolis (https://super-
visordovarejolasa.gupy.io/
jobs/577795);

 N Belford Roxo (https://su-
pervisordovarejolasa.gupy.io/
jobs/578217).
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