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NOTIFICAÇÃO
 (RETORNO AO TRABA-
LHO) Ao notificado:
Sr(a). LEONARDO SIL-
VA ALMEIDA WK IN-
DÚSTRIA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS EIRELI -
ME, pessoa jurídica de
direito privado, com se-
de em Aparecida de
Goiânia, na avenida
Altino Tomé, quadra
80-A, lotes 05/06, gal-
pão 02, Vila Brasília,
CEP 74.905-790, inscri-
ta no CNPJ sob o nº
28.505.704/0001-35,
vem notificar Vossa Se-
nhoria para que retor-
ne, no prazo máximo
de 48 horas, às ativida-
des laborais e apresen-
te justificativa de suas
ausências, tendo em
vista que deixou de
comparecer ao traba-
lho desde o dia 26/
04/2021, (45 dias no to-
tal), sob pena de ser
configurado abandono
de emprego, com a
consequente demissão
por justa causa (Art.
482, letra ’I’, da CLT).

0003104672-01

COMUNICADO
A Empresa, DUARTE E
GUIMARAES SALGADOS
EIRELI inscrita no CNPJ
16.435. 049/0001-07 con-
voca o funcionário:
LILIANE DO NASCIMEN-
TO SANTOS portador da
CTPS nº 08160766, Serie
0010, a comparecer ao
seu local de trabalho no
prazo 3 dias, sob pena
de ser enquadrado no
Artigo 482, letra "I". da
CLT. Abandono de Em-
prego.

AUXILAR PARALEGAL
- Com experiência em re-
gistro empresarial.
Exige-se: Excel e bom
português. Cadastre-se a-
gora: www.dinas

t

i
a
ontabil.com.br/trabalhe-
conosco

MAHNIC OPERADORA
LOGÍSTICA - Contrata MO-
TORISTA CARRETEIRO, Ca-
tegoria ?E?. Necessário ex-
periência. É preciso que te-
nha DISPONIBILIDADE Ime-
diata para viajar por todo
território nacional. Interes-
sados enviar currículo para:
trabalheconosco@mahnic.c
om.br ou 62 99632-3953.
Vaga também destinada a
PNE. Venha fazer parte da
nossa equipe!

VENDEDOR
Ganhos 1.300 a 3.000.
VT-VR. Disponibilidade
integral de horário. CV:
d i e t s h o p r h 1
@outlook.com

CAIXA - Com experiência.
Período integral. Enviar
c u r r i c u l u m :
dietshoprh1@out look.com

AGENTE
FUNERÁRIO

Não Exige experiência.
É necessário que o can-
didato possua condu-
ção própria. Ens. mé-
dio, noções de informá-
tica e CNH p/ CARRO.
Interessados entregar
currícu lo à Al.P-02,
nº.1026, St. dos Funcio-
nários - Goiânia - GO.

MAHNIC OPERADORA
LOGÍSTICA, contrata -
Borracheiro; Alinhador;
Mecânico de veículos pe-
sados; Auxiliar de Rastre-
amento, Auxiliar de
Transporte; Operador de
Empilhadeira. Que tenha
experiência. Benefícios:
VT, VA, Refeição, Plano
Odontológico, plano de
saúde e seguro de vida.
Vagas também destina-
das a PNE. Candidato de-
verá enviar CV:
t r a b a l h e c o n o s c o @
mahnic.com.br ou (62) 9
9632-3953.

SALGADEIRO
Com experiência com-
provada em carteira.
Tratar: (62) 9 9442-4221 

HOT LINE
Auxiliar de Escritó-
rio (Manutenção de
Veículos). Requisitos:
Ensino médio comple-
to. Experiência com ser-
viços administrativos.
Conhecimento em in-
formática (Pacote Offi-
ce) Diferencial: Noções
de manutenção de veí-
culos leves e/ou pesa-
dos. Remuneração:
R$1.349,72 + plano de
saúde individual + vale
transporte + vale ali-
mentação. Currículos e
duvidas em:(62) 3203-
2 0 0 0 .  c u r r i
culos@hotlinenet.co
m.br

ADVOGADO COM OAB e
tenha moto. Enviar currícu-
lo para o e-mail: curri
culosvitae2019@gmail.com

CURSO 10 POR 1 - 10
cursos por R$ 199,90. Pa-
cote: Porteiro, Garçom,
R e c e p c i o n i s t a ,
Telemarketing, Frentista,
Vendas, Estoquista, En-
tregador, Caixa, Escritó-
rio Indicamos para em-
prego. 62 99402-9889
Consultoria

CONTADOR(A)
Para trabalhar no Resi-
dencial Maria Monteiro,
Trindade-GO. Currículo:
f i n a n c e i
ro@atualatacadista.com.
br

BARATÃO
ANHAGUERA

C o n t r a t a :
EMPILHADOR e MO-
TORISTA, categoria D,
ambos com experiên-
cia em materiais de
constução. Sálario a
combinar. P/ trabalhar
próx. ao Capuava.
Info.: (62)3595-9977 Cv
p a r a : lo
gisticabarataoanhan
guera@gmail.com

CORRETOR
DE IMÓVEIS

50 VAGAS! De início i-
mediato para a maior
imobil. de Goiânia!
Vendas de lançamen-
tos imobiliário.Com ou
sem exp.Envie currícu-
lo com título da vaga
p a r a : vagas@
escoladevendedores
.com ou (62) 98305-
9130  

SERVIÇOS GERAIS na clí-
nica veterinária Coyote.
Enviar CV:
najacoyote@gmail. com

PIZZARIA JAÓ Precisa de
pizzaiolo com prática em
forno a lenha. URGENTE!
98219-1953

AUXILIAR
De Escrita Contábil. Com
conhecimento em escrita
fiscal, informática e digi-
tação de lançamentos.
C u r r í c u l o
para:fragola_carlos@hot
mail.com

ESTOQUISTA
PARA FERRAGISTA -
Com experiência, am-
bos os sexos. Enviar
Currículo para: con
tato@wmparafusos.c
om.br

INSTITUTO
QUALIFICAR

102 vagas Motoqueiro
CLT CNH A, moto da
empresa. Ensino médio
completo comprovado.
Horário comercial. 62
98198-3351

MECÂNICO
Contrata-se c/ experiên-
cia, remunera-se bem.
Tr: (62) 3091-1212 ou
984064109.

JHL SERVIÇE
Contrata: 01 vaga para
mecânico linha diesel,
motor, câmbio e dife-
rencial. Tr. (62) 99401-
7591

INSTALADOR DE Som Vi-
dro, trava, alarme,
insulfilme c/ exp. 62
99841-3318

MANICURE E PROFISSIO-
NAL que faz alongamen-
tos de cílios postiços. Tr.
(62) 98110-2015 Lê Rê
Bueno.

BORDADEIRA
Com experiência em
Noivas e Festas, para
trabalhar em atelier
(das 8:00 às 18: 00h). E-
mail: ateliercbfinan
ceiro@gmail.com F:
(62) 99509-5380  

ESTOQUISTA
Precisa-se urgente.
Enviar Currículo para: r
e t i q u e t a g @
hotmail.com

0003104709-01

AUXILIAR
DE ESCRITÓRIO com ex-
periência comprovada,
trabalhar de seg. a sexta,
enviar currículos para
c u r r i c u l o g r a
ffcolor@gmail.com

OPERADOR DE ESTA-
CIONAMENTO P/ Setor
Marista, não é necessário
CNH. Cv p:
equipes.loja431@gmail.c
om

VENDEDORA
Loja de roupas, ama
trabalhar com equipe,
oferece: salário + VT,
seg. à sáb. (62) 9 8114-
0126 Avenida Inde-
pendência n ° 5225, Se-
tor Aeroporto.

MANICURE
Contrata-se com experi-
ência Tratar com Car-
mem. Telefone: 9
8147-4546

MARCENEIRO
de MÓVEIS PLANEJA-
DOS (2 vagas) com
exp. Comprovada. Salá-
rio R$3 mil. (62) 9
9999-0015  

IMPAKTA SOLUÇÕES
Contrata: Recepcionista.
Enviar, sexo feminino. CV:
luzia@impakta.com.br

IMPAKTA SOLUÇÕES
Contrata Auxiliar Adminis
trativo, sexo masc. Enviar
CV: luzia@impakta.com.br

PÓ DE CANELA Contrata:
Modelista com experiência
em Moulage e Audaces.
Contrato de experiência.
Salário a combinar. Tr:
3942-7320/ 3942-7309

PLANALTO
INDÚSTRIA

Contrata: Soldador
nível III. Descrição
das atividades: solda
pesada, Mig e Mag. O-
perador de Maqui-
nas I Descrição: Ope-
rar guilhotina, manu-
sear equipamentos de
corte e dobra, instru-
mentos de medição, pa-
químetro e trena, reali-
zar corte de peças, fa-
zer leitura e interpreta-
ção de desenhos. To-
das as vagas exige ex-
periência na função.
Horário trabalho: Seg
a Sex 07:30 as 17:30h.
Beneficios: Salário +
10% de assiduidade +
cesta básica + Vt + con-
vênio com farmácias e
disponibilizamos plano
de saúde e
odontologico. Ligar p/
agendar entrevista. 62
3237-2439 ou email:
rh@planaltoindustri
a.com.br

PINTOR
Contrata-se Pintor es-
pecialista em correr
massa de altíssimo pa-
drão. Sal.: produção +
alimentação. Tr: (62) 9
8216-3655 C/Iuri Ri-
beiro

ESCOLA INFANTIL
Contrata: Coordenado-
ra c / experiência em e-
ducação infantil. Uma
vaga p/ professora com
experiência em ensino
fundamental e uma Va-
ga p/ professora de e-
ducação infantil. Tr.
(62) 3252-1885 / 62
98588-2534

BLOCOS
GOYAZ

Contrata: SERVIÇOS
GERAIS e AJUDANTE
DE PRODUÇÃO. Salário
+ VT e almoço. End.:
Av. Orlando Marques
de Abreu Qd18 Lt 09
Rec. das Emas, Goiânia.
Tr: (62) 9 9926-4946 

MECÂNICO de Máquinas
e Equipamentos para cons-
trução civil. Tr: 62 3093-
3005.

AUXILIAR MECÂNICO
HIDRÁULICO para traba-
lhar com Munkc e cesto
aéreo. Comparecer com
currículo na Rua Professo-
ra Edna Pimentel, qd 6,
lote 4, St. Portal Santa Ri-
ta, perto Clube do Mané.
F: (62) 8264-7460

AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO Com experiên-
cia de 2 anos na área. Das
08:00 às 18:00.Enviar
CV:topfreios@h otmail.com

MOTOQUEIRO TRABA-
LHAR das 08:00 às 18:00.
Moto da empresa.Enviar
CV:topfreios @hotmail.com

APRENDA  Computação
Aula Individual, 1 mês, ho-
rário livre. Aula Presencial.
98470-9931 / 3225-4138

TÉCNICO
DE EMPILHADEIRAS -
Início Imediato Experi-
ência com Empilhadei-
ras Elétricas e Combus-
tão; Conhecimento em
eletrônica, disponibili-
dade para residir em
Montes Claros /
Janaúba MG. Salário
compatível com a fun-
ção mais benefícios. En-
viar currículo para:
o l i m a r @ t o t a l
serviceempilhadeira
s.com.br Inf.: (62)
3207-8070

TAF ENGENHARIA
Precisa-se de estudante do
último período em arquite-
tura ou recém formado
com conhecimento em
autocad, Revit e Sketchup.
Encaminhar CV p/:
e n g e n h e i r a d a n i e
llacampos@gmail.com

COSTUREIRA - Com ex-
periência em Máq. Reta.
Empresa no SETOR NO-
VA SUIÇA. Entrar em con-
tato:  (62) 98501-4917.

CURSO DE
FRENTISTA NR20

Porteiro,Recepcionista
Atendente Farmácia,
Operador de Caixa,
Repositor, CFTV, Fiscal
de Loja, e outros com
Aula Teórica e Prática,
certificado reconheci-
do e encaminhamos,
iJS Cursos, Av. Goiás
Nº 315 Centro, Goiâ-
nia, Ed. Itamaraty Sala
805. Agende no
WhatsApp 62 9 9290-
6274. Siga nosso In-
stagram @ijscursos

0003100797-01

EMAQ INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

Contrata: Soldador e
Montador p/ trabalhar
com solda MIG com ex-
periência comprovada.
Tratar com Gislaine (62)
3414-2300 ou contabil@
emaq.ind.br

0003100813-01

MANICURE COM muita
prática para st sul com ur-
gência  99827-6416

MEIO OFICIAL - No ramo
de Serralheria ou metalúr-
gica. Curriculo: Av. Anhan-
guera, 11965, B. Ipiranga.
Abaixo Term. Pe Pelágio.

AUXILIAR
 DE PRODUÇÃO 

Vaga na área de produ-
tos biológicos. Manipu-
lação de sub-produto
bovino.Interessados CV
para com pretensão sa-
larial. selecaolab40@g
mail.com

0003104491-01

SOLDADOR ELÉTRICO
Precisa - Master Usinagem
- Goiânia - (62) 3204-3255.

OFEREÇO-ME Como dia-
rista, tenho experiência e
referência. 99248-2023

FAXINO E Passo camisa
muito bem, R$ 100,00 dia.
Tr. 62 98627-4447    Maria

OFEREÇO-ME
Para alfabetização com
pedagoga 40h / aula. Fo-
ne: (62) 9 8600-8489.  

OFEREÇO-ME
para trabalhar em roti-
nas contábeis, adminis-
trativas e financeiras
empresariais e organi-
zacionais, em regime
de ?home office?. Dis-
ponibilidade de horá-
rio. Homem, 45 anos,
portador de limitações
físicas. Umberto Fone:
99185-5445.

OFEREÇO-ME COMO
cuidadora de Idosos ou di-
arista tenho exper. e ref. F:
99445-5829 - 999686877

OFEREÇO-ME Como Cozi-
nheira de forno e fogão ou
Doméstica. F: 98491-5992/
99429-7468

OFEREÇO-ME
Atendelente de Lanchone-
te, porteiro, vigilante, ca-
mareira em motel. Tr: 62-
99191-3342

3250
5323

UM CLASSIFICADOS
INTEIRO DE CHANCES

PRA VOCÊ 
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