
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: Jornal do Commercio 

Editoria:  Cidades Caderno:  - Data: 24/01/17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: De Minutos 

 Anúncio Data: 24/01/17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: De Minutos 

 Anúncio Data: 23/01/17 



 

 

 

 

 

 

Meio: Jornal Maskate 

Editoria:  Cidades Caderno:  - Data: 21/01/17 



 

 

 

 

 

 

Meio: Jornal do Commercio 

 Anúncio Data: 21 e 23/1/16 



 

 

 

 

 

 

Meio: Jornal do Commercio 

 Anúncio Data: 26/1/16 



 

 

 

Meio: Diário do Amazonas 

Editoria:  Esportes Caderno: Vencer Data: 27/01/17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: Jornal EmTempo 

Editoria:  Cultura Caderno:  Plateia Data: 27/01/17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: Jornal do Commercio 

Editoria:  Economia Caderno:  Turiscando Data: 26/01/17 



 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: Diário do Amazonas 

Editoria: Economia  Caderno:  Primeiro Plano Data: 26/01/17 



 

 

 

 

 

Meio: Jornal EmTempo 

Editoria:  Economia Caderno:  - Data: 26/01/17 



 

 

 

 

Meio: Diário do Amazonas 

Editoria:  Economia Caderno:  - Data: 25/01/17 



 

 

 

 

 

 

 

Meio: Diário do Amazonas 

Editoria:  Economia Caderno:  - Data: 26/01/17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: Jornal a crítica 

Editoria:  Cultura Caderno:  Bem Viver Data: 24/01/17 



 

 

 

Senac Amazonas divulga oportunidades 

de emprego para Manaus, Coari e 

Parintins 

Os interessados devem se inscrever através do site do Senac www.am.senac.br até a próxima 

segunda-feira (23) 19/01/2017 às 18:05 

 

(Foto: Divulgação) 

O Senac Amazonas está oferecendo oportunidades de emprego para as cidades de 
Manaus, Coari e Parintins. Os interessados devem se inscrever através do site do Senac 

www.am.senac.br até a próxima segunda-feira (23). 

As vagas disponíveis para Manaus são analista administrativo no segmento de custos; 
auxiliar de serviços gerais no segmento de manutenção; docente de beleza/cabeleire iro; 

assistente técnico no segmento de contratos; assistente técnico/nutricionista; e cozinhe iro.  

Para o município de Parintins, localizado a 369 quilômetros de Manaus, as vagas são para 
docente de saúde. No município de Coari, situado a 363 quilômetros da capital, as vagas 

são para assistente técnico e auxiliar de serviços gerais no segmento de manutenção. 

A descrição das atividades de cada cargo, como pré-requisitos e salários, pode ser 
consultada no edital do processo seletivo, que pode ser acessado no site do Senac. Mais 
informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3649-3750. 

*Com informações da assessoria de imprensa 

 

Meio: Site acritica.com 

Editoria:  Cidades Hora:  18:05h Data: 19/01/17 

http://www.am.senac.br/


 

 

 

Senac-AM oferta vagas de emprego para 

Manaus, Parintins e Coari 

Interessados devem se inscrever no site da instituição, até o dia 23 

deste mês 

Redação  

Publicado em 19.01.2017 15:27 

MANAUS - O Senac-AM está ofertando vagas de emprego para Manaus, Coari e Parintins. A 

descrição das atividades de cada cargo, como pré-requisitos e salários, pode ser consultada no 

edital do processo seletivo, disponível no site da instituição. Os interessados devem se 

inscrever pela internet, até o dia 23 deste mês. Mais informações podem ser obtidas pelo 

telefone 3649-3750.  

CONFIRA AS VAGAS OFERECIDAS  

Manaus 

Analista Administrativo - segmento de Custos; 

Auxiliar de Serviços Gerais - segmento de Manutenção; 
Docente de Beleza - Cabeleireiro; 

Assistente Técnico - segmento de Contratos; 
Assistente Técnico - Nutricionista; 
Cozinheiro. 

 
Parintins 

Docente de Saúde. 
 
Coari 

Auxiliar de Serviços Gerais - segmento de Manutenção; 
Assistente Técnico.  

 

 

 

 

 

Meio: Portal Amazônia – Radar 10 

Editoria:  Cidades Hora: 15:44h Data: 19/01/17 

http://www.am.senac.br/
http://www.am.senac.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: Portal do Holanda 

Editoria:  Amazonas Hora: 14:13h Data: 19/01/17 



 

 

Senac divulga vagas de emprego para 

Manaus e outras duas cidades 

Interessados devem se inscrever até o dia 23 pela internet. 

Há vagas para os municípios de Coari e Parintins. 

Do G1 AM 

 

Carteira de Trabalho (Foto: Foto: Marcos Santos/ USP Imagens)  

O Senac AM divulgou nesta quinta-feira (19) vagas de emprego abertas nas cidades de 

Manaus, Coari e Parintins. Os interessados devem se inscrever até o dia 23, no site do 
Senac. 

Na capital, as vagas são para analista administrativo - segmento de custos; auxiliar de 
serviços gerais - segmento de manutenção; docente de beleza - cabeleireiro; assistente 

técnico - segmento de contratos; assistente técnico - nutricionista e cozinheiro. 

Em Parintins, 369 km de distância de Manaus, há vagas para docente de saúde. Já em 
Coari, as oportunidades em aberto são para auxiliar de serviços gerais - segmento de 

manutenção e assistente técnico. 

A descrição das atividades de cada cargo, como pré-requisitos e salários podem ser 
consultados no edital do processo seletivo, que pode ser acessado no site do Senac AM. 

 

 

 

 

 

Meio: Portal G1 

Editoria:  Cidades Hora: 17:04h Data: 19/01/17 

http://www.am.senac.br./
http://www.am.senac.br./
http://g1.globo.com/am/amazonas/cidade/manaus.html


 

 

Senac oferece Emprego para Manaus, 

Coari e Parintins 

 

O Senac AM oferece oportunidades de emprego nas cidades de Manaus, Coari e 
Parintins. Os interessados devem se inscrever, até o dia 23/1, no site do Senac AM, 
www.am.senac.br. As vagas disponíveis são: 

– Manaus 

Analista Administrativo – segmento de Custos; 

Auxiliar de Serviços Gerais – segmento de Manutenção; 
Docente de Beleza – Cabeleireiro; 
Assistente Técnico – segmento de Contratos; 

Assistente Técnico – Nutricionista; 
Cozinheiro. 

– Parintins 

Docente de Saúde. 

– Coari 

Auxiliar de Serviços Gerais – segmento de Manutenção; 

Assistente Técnico. 

A descrição das atividades de cada cargo, como pré-requisitos e salários podem ser 
consultados no edital do processo seletivo, que pode ser acessado no site do Senac AM. 

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 92 3649-3750. 

 

 

Meio: Site Amazonas Notícias 

Editoria:  Cidades Hora:  - Data: 19/01/17 

https://www.amazonasnoticias.com.br/wp-content/uploads/2016/10/carteira_de_trabalho_desemprego_fp_1.jpg


 

 

 

Senac divulga vagas de emprego para 

Manaus e outras duas cidades 

 
Interessados devem se inscrever até o dia 23 pela internet. Há vagas para os municípios de Coari 

e Parintins.  

MANAUS,AM - O Senac AM divulgou nesta quinta-feira (19) vagas de emprego abertas 
nas cidades de Manaus, Coari e Parintins. Os interessados devem se inscrever até o dia 
23, no site do Senac. 

Na capital, as vagas são para analista administrativo - segmento de custos; auxiliar de 

serviços gerais - segmento de manutenção; docente de beleza - cabeleireiro; assistente 
técnico - segmento de contratos; assistente técnico - nutricionista e cozinheiro. 

Em Parintins, 369 km de distância de Manaus, há vagas para docente de saúde. Já em 
Coari, as oportunidades em aberto são para auxiliar de serviços gerais - segmento de 

manutenção e assistente técnico. 

 A descrição das atividades de cada cargo, como pré-requisitos e salários podem ser 
consultados no edital do processo seletivo, que pode ser acessado no site do Senac AM. 

 

 

 

 

 

 

Meio: www.deamazonia.com.br 

Editoria:  Cidades Caderno:  - Data: 20/01/17 

http://www.am.senac.br./
http://g1.globo.com/am/amazonas/cidade/manaus.html


 

 

Sesc Amazonas abre inscrições para 360 

vagas gratuitas em atividades esportivas  

Vagas são para crianças de 7 a 12 anos no interior e de 5 a 17 anos em Manaus. Inscrições 

começam em fevereiro. Confira as modalidades 

 

Através do Programa de Comprometimento e Gratuidade, o Sesc AM oferece 360 vagas 

em atividades esportivas gratuitas em Manaus e nas cidades de Coari, Itacoatiara, 
Maués e Presidente Figueiredo. O projeto social intitulado de “Esporte ao Alcance de 

Todos”  visa ao desenvolvimento físico-esportivo através da iniciação nas modalidades: 
vôlei, futsal, handebol, basquete e atletismo. 
 

As inscrições poderão ser feitas, do dia 1 a 10 de fevereiro, nas unidades do Sesc onde 
estão sendo oferecidas as vagas. Essas destinam-se preferencialmente a comerciários, 

seus dependentes e a estudantes da educação básica da rede pública, cuja renda familiar 
mensal não ultrapasse o valor de três salários mínimos.  
 

Em Manaus, as atividades serão realizadas na Academia Sesc, na unidade Balneário, 
localizada na av. Constantinopla, 288, Alvorada. Também poderão ser feitas nas 

Quadras Sesc Comunidade dos bairros Jorge Teixeira (rua 15 de Agosto, 538) e João 
Paulo (rua Jucá, 547). 
 

Os alunos participantes recebem uniformes, complemento alimentar após as aulas, 
avaliação e limpeza odontológica periódica (nos municípios em que o Sesc AM oferece 

serviços odontológicos), participam de eventos voltados para a sua faixa etária, passeios 
sistemáticos (quando possível) e acesso a biblioteca. 
 

Os interessados devem estar na faixa etária de 7 a 12 (cidades do interior) e 5 a 17 anos 
(Manaus - unidade Balneário). Para entendimento do processo de inscrição e 

documentos necessários é imprescindível a leitura do edital disponível em www.sesc-
am.com.br/pcg. Mais informações sobre o Projeto Social Sesc “Esporte ao Alcance de 
Todos” podem ser obtidas pelo telefone 92 3649-3750 ou no site sesc-am.com.br. 

Meio: Site acritica.com 

Editoria:  Esportes Hora: 12:30h Data: 26/01/17 



 

 

Sesc Amazonas abre inscrições para 360 vagas 

gratuitas em atividades esportivas 

O projeto ‘Esporte ao Alcance de Todos’ acontecerá em Manaus, Coari, Itacoatiara, 
Maués e Presidente Figueiredo 

Com informações de assessoria / portal@d24am.com 

 

Em Manaus, as atividades serão realizadas na Academia Sesc, na unidade Balneário, localizada 

na Avenida Constantinopla, 288, Alvorada. Foto: Divulgação  

Manaus – Através do Programa de Comprometimento e Gratuidade, o Sesc Amazonas 

oferece 360 vagas em atividades esportivas gratuitas em Manaus, Coari, Itacoatiara, 
Maués e Presidente Figueiredo. O projeto social intitulado de ‘Esporte ao Alcance de 
Todos’  visa o desenvolvimento físico-esportivo através da iniciação nas modalidades 

como vôlei, futsal, handebol, basquete e atletismo. 

As inscrições podem ser feitas entre os dias 1 a 10 de fevereiro, nas unidades do Sesc 
onde estão sendo oferecidas as vagas. 

Em Manaus, as atividades serão realizadas na Academia Sesc, na unidade Balneário, 

localizada na Avenida Constantinopla, 288, Alvorada. Também poderão ser feitas nas 
Quadras Sesc Comunidade dos bairros Jorge Teixeira (Rua 15 de Agosto, 538) e João 

Paulo (Rua Jucá, 547). 

Os alunos participantes recebem uniformes, complemento alimentar após as aulas, 
avaliação e limpeza odontológica periódica (nos municípios em que o Sesc AM oferece 
serviços odontológicos), participam de eventos voltados para a sua faixa etária, passeios 

e acesso à biblioteca. 

Os interessados devem estar na faixa etária de 7 a 12 (cidades do interior) e 5 a 17 anos 
(Manaus – unidade Balneário). Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas 

pelo telefone 92 3649-3750 ou no site sesc-am.com.br, onde o edital está disponível.  

 

 

Meio: D24AM 

Editoria:  Esportes Hora: 12:29h Data: 26/01/17 

mailto:portal@d24am.com
http://sesc-am.com.br/


 

 

Sesc Amazonas abre inscrições para 360 

vagas gratuitas em atividades esportivas  

Com informações de assessoria /Diário do Amazonas 

Manaus – Através do Programa de Comprometimento e Gratuidade, o Sesc Amazonas 
oferece 360 vagas em atividades esportivas gratuitas em Manaus, Coari, Itacoatiara, 

Maués e Presidente Figueiredo. O projeto social intitulado de ‘Esporte ao Alcance de 
Todos’  visa o desenvolvimento físico-esportivo através da iniciação nas modalidades 

como vôlei, futsal, handebol, basquete e atletismo. 

As inscrições podem ser feitas entre os dias 1 a 10 de fevereiro, nas unidades do Sesc 
onde estão sendo oferecidas as vagas. 

Em Manaus, as atividades serão realizadas na Academia Sesc, na unidade Balneário, 
localizada na Avenida Constantinopla, 288, Alvorada. Também poderão ser feitas nas 

Quadras Sesc Comunidade dos bairros Jorge Teixeira (Rua 15 de Agosto, 538) e João 
Paulo (Rua Jucá, 547). 

Os alunos participantes recebem uniformes, complemento alimentar após as aulas, 

avaliação e limpeza odontológica periódica (nos municípios em que o Sesc AM oferece 
serviços odontológicos), participam de eventos voltados para a sua faixa etária, passeios 

e acesso à biblioteca. 

Os interessados devem estar na faixa etária de 7 a 12 (cidades do interior) e 5 a 17 anos 
(Manaus – unidade Balneário). Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas 
pelo telefone 92 3649-3750 ou no site sesc-am.com.br, onde o edital está disponível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: Site Diário do Amazonas 

Editoria:  Esportes Hora:  - Data: 26/01/17 

http://sesc-am.com.br/


 

 

 

Sesc Amazonas abre inscriçoes para 360 

vagas gratuitas em atividades esportivas 

 

Através do Programa de Comprometimento e Gratuidade, o Sesc AM oferece 360 vagas 

em atividades esportivas gratuitas em Manaus e nas cidades de Coari, Itacoatiara, 
Maués e Presidente Figueiredo. O projeto social intitulado de “Esporte ao Alcance de 
Todos”  visa ao desenvolvimento físico-esportivo através da iniciação nas modalidades: 

vôlei, futsal, handebol, basquete e atletismo. 

As inscrições poderão ser feitas, do dia 1 a 10 de fevereiro, nas unidades do Sesc onde 
estão sendo oferecidas as vagas. Essas destinam-se preferencialmente a comerciários, 

seus dependentes e a estudantes da educação básica da rede pública, cuja renda familiar 
mensal não ultrapasse o valor de três salários mínimos. 

Em Manaus, as atividades serão realizadas na Academia Sesc, na unidade Balneário, 
localizada na av. Constantinopla, 288, Alvorada. Também poderão ser feitas nas 

Quadras Sesc Comunidade dos bairros Jorge Teixeira (rua 15 de Agosto, 538) e João 
Paulo (rua Jucá, 547). 

Os alunos participantes recebem uniformes, complemento alimentar após as aulas, 

avaliação e limpeza odontológica periódica (nos municípios em que o Sesc AM oferece 
serviços odontológicos), participam de eventos voltados para a sua faixa etária, passeios 

sistemáticos (quando possível) e acesso a biblioteca. 

Os interessados devem estar na faixa etária de 7 a 12 (cidades do interior) e 5 a 17 anos 
(Manaus – unidade Balneário). 

Para entendimento do processo de inscrição e documentos necessários é imprescindível 
a leitura do edital disponível em www.sesc-am.com.br/pcg. 

Mais informações sobre o Projeto Social Sesc “Esporte ao Alcance de Todos” podem 
ser obtidas pelo telefone 92 3649-3750 ou no site sesc-am.com.br. 

Meio: itacoatiaraonline.com.br 

Editoria:  Esportes Hora: - Data: 26/01/17 

http://itacoatiaraonline.com.br/wp-content/uploads/2017/01/show__MCN9293__1_.jpg


 

 

 

Sesc AM abre inscriçoes para 360 vagas 

gratuitas em atividades esportivas 

O Sesc AM está oferecendo 360 vagas em atividades esportivas gratuitas em Manaus e 
nas cidades de Coari, Itacoatiara, Maués e Presidente Figueiredo. O projeto social 

intitulado de “Esporte ao Alcance de Todos”  visa ao desenvolvimento físico-esportivo 
através da iniciação nas modalidades: vôlei, futsal, handebol, basquete e atletismo. 

As inscrições poderão ser feitas, do dia 1 a 10 de fevereiro, nas unidades do Sesc onde 
estão sendo oferecidas as vagas. Essas destinam-se preferencialmente a comerciários, 

seus dependentes e a estudantes da educação básica da rede pública, cuja renda familiar 
mensal não ultrapasse o valor de três salários mínimos.  

Em Manaus, as atividades serão realizadas na Academia Sesc, na unidade Balneário, 

localizada na av. Constantinopla, 288, Alvorada. Também poderão ser feitas nas 
Quadras Sesc Comunidade dos bairros Jorge Teixeira (rua 15 de Agosto, 538) e João 

Paulo (rua Jucá, 547). 

Os alunos participantes recebem uniformes, complemento alimentar após as aulas, 
avaliação e limpeza odontológica periódica (nos municípios em que o Sesc AM oferece 
serviços odontológicos), eles participam de eventos voltados para a sua faixa etária, 

passeios sistemáticos (quando possível) e acesso à biblioteca. 

Os interessados devem estar na faixa etária de 7 a 12 (cidades do interior) e 5 a 17 anos 
(Manaus - unidade Balneário).  

Para entendimento do processo de inscrição e documentos necessários é imprescindível 

a leitura do edital disponível em www.sesc-am.com.br/pcg. 

Mais informações sobre o Projeto Social Sesc “Esporte ao Alcance de Todos” podem 
ser obtidas pelo telefone 92 3649-3750 ou no site sesc-am.com.br. 

Meio: Portal do Holanda 

Editoria:  Esportes Hora: 14:28h Data: 26/01/17 


