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SECRETÁRIA
e Acompanhante efi-
ciente nos trâmites de
viagens, passagens,
pontos e etc. Pgtos de
contas, marcação de
consultas e conheci
mento básico de redes
sociais. Acima de 18 a-
nos. Enviar CV para:
valeriaamaral01@ho
t mail.com ou Tr.
(62) 99944-0015 só
Whatsapp Valeria

EMPREGADADOMÉSTI-
CA Trabalhar em casa de
familia, de seg a sext. cui-
dados c criança; Local -
Jd Goias. Enviar currículo
por whatsapp 62 99908-
6852

SERVIÇOS GERAIS com
exp. em mant. e limpeza
de casa, lavar, passar tr.
98117-3512

IMOBILIÁRIA CONTRATA
- Noções de informática,
responsabilidade, trab. in-
terno / externo c/moto. 62
3285-1223 Av.T-03, esq. c/
T-06, sl. 4, Bueno, Pela ma-
nhã.

AUXILIAR
DE ESCRITÓRIO Com
ou sem experiência, iní-
cio imediato. Ambos os
sexos. R$1.800,00 pla-
no de saúde e refeição.
62 3612-0954 ou 3612-
0955

DEPTO PESSOAL Exp. Es-
critório Contabilidade (E-
SOCIAL) rescisão, folha
pagto, DIRF, Rais. 98226-
9662

DEPTO CONTÁBIL Com
experiência em escritório
de contabilidade, ECF,
ECD, Fechamento de ba-
lanço, etc. Tr. 98226-
9662.

AUXILIAR DE Escrita fis-
cal c/ exper. EFD, ICMS,
DCTS, SPED contribuições,
DAS, REST, familiarizado c/
siste-ma alterdata.CV pret.
sala-rial p:
nena66@bol.com.br

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!

CURSO DE
FRENTISTA NR20

Porteiro, Recepcionis-
ta, A-tendente Farmá-
cia, Operador de Caixa,
Repositor, CFTV, Fiscal
de Loja, Vigia e outros
com Aula Teórica e Prá-
tica, certificado reco-
nhecido e encaminha-
mos, iJS Cursos, Av. Goi-
ás Nº 315 Centro, Goiâ-
nia, Ed. Itama-raty Sala
805. Agende no
WhatsApp 62 99290-
6274. Siga nosso
Instagram   @ijscursos

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

EMAQ
INDÚSTRIA

E COMÉRCIO - Contrata:
SOLDADOR / MONTA-
DOR p/ trabalhar c/ SOL-
DA MIG c/ Exper. com-
provada. AUXILIAR DE
PRODUÇÃO c/ noções
em manuseios de ferra-
mentas elétricas. Tr. com
Gislaine 62 3414-2300 ou
contabil@emaq.ind.br

LF TRANSPORTES
Contrata:MOTORISTA
Cat. D e E para cami-
nhão. com experiência
em coleta de leite. Atu-
ar na região de Bela
Vista - Goiás.
Tr.:62.98291-2332 

ANALISTA
De indicadores. Setor
Marista. Cv:
equipes. loja431@
gmail.com

AUXILIAR
Administrativo / Finan-
ceiro. Setor Marista.
C v : equipes.
loja431@gmail.com

EMPRESA CONTRATA -
Mecânico e Torneiro
com experiência em Hi-
dráulica. Enviar CV p/
h i d r a u l i c a u n i
verso.hu@yahoo.co
m.br ou Tr. 3271-2762

COZINHEIRA (o) - E Auxi
liar de cozinha, com expe-
riência, trabalhar na Vila
Redenção. Tr: 99835-1910

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

CALL CENTER
para fazer ligações,
c/exper. comprovada.
Contratação imediata. 62
98152-2344   

IMPACTO VISUAL con-
tra -ta: ESTOQUISTA Tra-
tar: (62) 3203-5450.

ADVOGADO COM OAB
Enviar currículo para o e-
m a i l :
curriculosvitae2019@gmail.
com

BALCONISTA - Para Far-
mácia. Com experiência.
Média salarial R$3.000 a
R$3.500. Tr. 3287-2323.

ESTAMOS CONTRATAN-
DO : REBOBINADOR DE
MOTORES ELÉTRICOS com
experiência, com boa ante-
cedência. Tr: (62) 3549-
7717.

C H U R R A S Q U E I R O
Contrata-se Com experiên-
cia. Tr: 99107-2341

ELETRICISTA PARA au-
tos, comexperiência com-
provada. (62) 98433-
3521  

DOMÉSTICA CONTRATA-
SE Com exp. em limpeza
casa, Seja produtiva e
asiada. Responsável com
horários. excel. sal. e
ambtes e trabalho. Tr. pelo
Whatsapp: (62) 9 9263-
8579.

COZINHEIRA SÓ para co-
zinha forno fogão e sala-
das com experiência com-
provada que realmente
saiba cozinhar saiba arru-
mar mesa. Excelente salá-
rio.. Tratar e enviar currícu-
lo via Whatsapp: (62)
99263-8579

BABÁ COM vasta exp. dis-
ponibilidade de
horário.Não fume, Não
bêba. Seja interativa e ca-
rismática. Que tenha refe-
rência. Tr. somente por
Whatsapp: (62) 99263-8579

VENDEDOR
Com experiência. Ser co-
municativo e gostar de
gente. Ser comprometi-
do com resultados. Salá-
rio a combinar. Enviar CV
p/ o e-ma il:
hidromolina@gmail.co
m

ADMINISTRADOR OU
Contador com experiên-
cia em licitações. Interes-
sados enviar CV para:
c o m e r c i a l @
nortesullimpeza.com.br

VENDEDOR(A) - c/ exper.
mat. construção. Tr: rh@rio
verdego.com  3242-7705.

ALINHADOR/MECANIC
O URGENTE!! Ótimo Sa-
lário, Aparelho 3D. Tra-
tar na: MARÃO RO-
DAS E PNEUS

EMPRESA DO Polo Empre-
sarial de Goiás - Aparecida
de Goiânia, contrata mon-
tador de estruturas metáli-
cas com experiência com-
provada em carteira e que
tenha disponibilidade para
viajem, contato pelo wpp:
(62) 3040-6300.

RECEPCIONISTA SECRE-
TÁRIA imobil. contrata:
exp. inform., óti mo ambte
trab, oport. crescimento.
Enviar curriculo para:
gerenteprime@ gmail.com

ADVOGADO COM OAB
Enviar currículo para o e-
m a i l :
curriculosvitae2019@gmail.
com

MADGOIANA
COMERCIAL - Contra-
ta: Motorista Cat. D
e Auxiliar de Carga
e Descarga. 62 3549-
6000. Enviar Cv para:
m a d
go.comercial@hotma
il.com 

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!

GRUPO BURITI CONTRA-
TA ? Vagas abertas Portei-
ro e Vigilante para pessoas
com deficiência. Interessa-
dos encaminhar curriculum
munidos/ anexo do laudo
médico para
vaga s@bur i t i s e r v i co s .
com.br ou trazer no ende-
reço na Rua 91 Q F-14 Lt 4
Nº 30 Setor Sul Goiânia-GO
74.083-150.

PASSADEIRA
E COSTUREIRA com exp.
Comparecer no endere-
ço: Rua 139 nº 236 St.
Marista.

EMPRESA DE MADEIRA
PLÁSTICA contrata : auxili-
ar de Produção. salário. +
benefícios. Enviar CV:
v e n d a s @
b2bcomercial.com.br

EMPRESA DE MADEIRA
PLÁSTICA contrata : Auxili-
ar de vendas, salário + be-
nefícios + comissão. Enviar
Currículo:vendas@b2bcom
ercial.com.br

GRUPO NAVESA
Contrata para Goiania-
GO: montador de
veiculos, auxiliar de
mecanico, mecânico,
vendedor veiculos semi
novos, agendador servi-
ços; aprendiz adminis-
trativo ; Anapolis - GO:
. Interessados cadastrar
curriculo no site
www.navesa.com.br
na area trabalhe conos-
co ou encaminhe seu
c u r r i c u l o
para:curriculos@navesa
.com.br.

CURSOS
10 Cursos por R$
199,90 Atendente de
Farmácia, Frentista,
Porteiro, Garçom, Cai-
xa, Vendas, Call Cen-
t e r ,
Recepcionista,Estoquist
a, Escritório. Indicamos
para emprego. 62
99402-9889 CA

AJUDANTE DE MOTO-
RISTA DE CARGA E DES-
CARGA. Enviar currículo:
rhselecoesgyn@gmail.co
m

MOTORISTA - CAT. "D"
Disponibilidade total pa-
ra viagens. Enviar currícu-
l o :
rhselecoesgyn@gmail.co
m

RESTAURANTE Contrata:
Churrasqueiro, Atendente
e Cozinheiro (a). Durante o
dia. Tratar: (62) 98229-
0991

AJUDANTE PARA
desentupidora de esgoto,
de preferência habilitado,
99614.8303. 

ATENDENTES
Contratamos para con-
feitaria. Horário comer-
cial de seg a sáb. Salá-
rio + VT + VR.   Enviar
c u r r í c u l o :
vilmacosta_ramos@hot
mail.com  

COBRADOR COM experi-
ência, referência e habita-
do, 99614.8303

RECEPCIONISTA NO-
TURNO 12X36 tratar Ho-
tel Nacional 

VENDEDOR PAPELARIA
interno e externo ated. de
escolas e empresas com
exp. e conh. da
área.2ªgrau, inform. enviar
currículum p/
pedido@universopapelaria.
com.br ou whats 98117-
3512

VAGA PARA
FRITADOR

 

HOSPITAL
SANTA HELENA

de Goiânia, está com
vagas para PCD’s, in-
teressados enviar
curriculo para e-mail:
c u r r i c u l o @ h s h .
com.br

CASEIRO
Casal p/ morar em fazen-
da em Itaberaí-GO, c/ ex-
periência em serviços ge-
rais. Ligar de Seg. a Sex.:
(62) 3095-7878

CASAL CASEIRO com vas-
ta experiência. Não bebam
bebidas alcoólicas, Cuide
gado corte, Cuidar gado
de leite, Pequenos animais
Pequenos reparos em Fa-
zenda. A mulher saiba co-
zinhar e zelar da casa sede
com higiene e dedicação.
Excelente salário e condi-
ções de trabalho. Somente
por Whatsapp: (62) 99263-
8579

OFEREÇO-ME
Cozinheira e
Cuidadora de idosos
para o período da noi-
te. Tr. (62) 99546-4374

DIARISTA Com experiên-
cia e referência. Tr: 62-
99556-2305 Wellida

O GUIA PERFEITO PARA 
CONSULTAR ANTES DE FECHAR

QUALQUER NEGÓCIO.

3250-5323
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