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DOMÉSTICA Arrumadei-
ra que seja organizada e
experiente, cozinhar es-
poradicamente. Ligar so-
mente com referência na
carteira Tr: 62 99965-
2729

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

PLANALTO
INDÚSTRIA

Contrata: Pintor IV.
Descrição das ativida-
des: Pintura
automotiva. Soldador
III. Descrição das ativi-
dades: solda pesada,
MIG e MAG. Todas as
vagas exigem experiên-
cia na função. Horário
trabalho: Seg a Sex
07:30 as 17:30h. Benefí-
cios: Salário + 10% de
assiduidade+ cesta
básica+ VT + convênio
com farmácias e dispo-
nibilizamos plano de
saúde e odontológico.
Ligar p/ agendar entre-
vista. 62 3237-2439
o u  e m a i l : rh@
planaltoindustria.co
m.br

COZINHEIRO
FOLGUISTA

Contrata-se para traba-
lhar 1 semana por mês
em pousada no Lago Ser-
ra da Mesa. É necessário
ótima experiência. Salá-
rio livre de transporte, a-
lojamento e alimenta-
ção. CV p/ 62- 98168-
8277.

CORRETOR DE
IMÓVEIS

50 VAGAS! Inicia-
lmente é necessário ex-
periência em vendas a-
penas. Vaga para a
maior imobiliária do Es-
tado! Envie agora seu
currículo para:
v a g a s @ e s c o l a d e
vendedores.com ou
(62) 98305-9130  

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.

COZINHEIRO
FOLGUISTA

Contrata-se para traba-
lhar 1 semana por mês
em pousa da no Lago
Serra da Mesa. É neces-
sário ótima experiência.
Salário livre de transpor-
te, alojamento e alimen-
tação. CV p/ (62)98168-
8277

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 

FARMACIA DE MANIPU-
LAÇÃO contrata Manipula-
dor (a) e Auxiliar de labo-
ratório. Tr: (62) 9 8496-
0763

CONCRECON
contrata Motoristas cate-
goria D. Motoristas
bombista. Operador de
pá. Lubrificador com ex-
periência comprovada.
Enviar currículo para:
recrutamento3282@g
mail.com

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

SALIM
MUSTAFÁ

Contrata: Atendente
Not. Comparecer p/
entrevista das 19 às
22h. Rua 106 nº 155
Shopping Center Sul,
St. Oste, acima da Pra-
ça Tamandaré.

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

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
gisticabarataoanhag
uera@gmail.com

COBRADOR EXTERNO-
Grupo Serpos contrata com
CNH e moto. Entrar em
contato (62) 3089-5250

COBRADOR EXTERNO-
Grupo Serpos contrata com
CNH e moto. Entrar em
contato (62) 3089-5250

PEÃO - Roçar pasto, bater
padrom.Bomba costal. Faz.
em Itapirapuã. 99913-1127

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

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  

DISOPOR
CONTRATA:

Serviços Gerais, Auxi-
liar administrativo e
Vendedor(a) com
exper. em carteira. Envi-
ar currículo:
d i s o p o r @ o u t
look.com.br (62)
99614-9898  

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

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

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

CROMADOR
DE METAIS

Experiência em CRO-
MO DURO (haste de
pistão) /
Galvanoplastia.Email: c
urriculo@hidraulicabra
sil.com.br WhatsApp:
(62)32328320   

0003104449-01

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
Como Doméstica ou Di-
arista. Tenho experiên-
cia. Tr: (62) 9 9308-
7631 Helena.

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
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