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DOMÉSTICA FOLGUISTA
para finais de semana que
possa dormir. Tr: (62)
99326-2955 

CUIDADORA (O) CNH mí-
nimo 4 anos. De 2ª a 6ªF
das 10h às 19h e Sábado
das 15h às 20h. Dê referen-
cias, sem vícios. Próx Shop-
ping Flamboyant (Jardim
Vitória I) Salário R$ 1.350,
mais VT na carteira Tr.
9.9115-3883

DOMESTICA
para morar, apartamen-
to com um adulto de se-
gunda a sábado. Salário
de R$1.800 Interessados
entrar em contato pelo
whatsapp 62 999710991

CURSO DE
INFORMÁTICA

Básica ou Avançada
com certificado. 62
99413-3409    98108-
2866/ 3089-0254

0003106632-05

CURSO
 EMPILHADEIRA
Com certificado. F:
99413-3409 98108-
2866/ 3089-0254

0003106632-04

CURSOS
OPERADOR DE CAIXA,
REPOSITOR E ATEN-
DENTE DE FARMÁCIA.
Aula prática, encami-
nho. F: 99413-3409  
98108-2866/ 3089-0254

0003106632-03

SUPLETIVO
EJA

Ensino Fundamental e
Médio Rápido, reco-
nhecido pelo MEC. 62
98108-2866  

0003106632-02

CURSOS DE
FRENTISTAS

com NR20, ou PORTEI-
RO certificado, encami-
nho. F: 30890254 /
99413-3409 98108-
2866

0003106632-01

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

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

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(A)
Ganhos 1.300 a 3.000. VT-
VR. Disponibilidade inte-
gral de horário. CV: die
tshop2021rh@outlook.co
m

0003109728-01

SÓLIDA TRANSPORTE
contrata motorista catego-
ria D, com experiência e
curso do Moop, interessa-
dos enviar CV para o e-
m a i l
rh@solidatransporte.com.b
r.

SÓLIDA TRANSPORTE
contrata PCD para área ad-
ministrativa, interessados
enviar CV para o e-mail:
rh@solidatransporte.com.b
r

EMPRESA COM sede
em Aparecida de Goiâ-
nia, contrata 01
Lubrificador para veí-
culos pesados e 01 Mo-
torista Operador Ca-
minhão Munck. Envi-
ar currículo p/:
rhrecrutacp@gmail.c
om

PLANALTO
INDÚSTRIA

Contrata: Soldador.
Descrição das ativida-
des: solda pesada, MIG
e MAG. Com experiên-
cia na função. Horário
trabalho: Seg a Sex
07:30 as 17:30h. Bene-
fícios: Salário + 10%
de assiduidade+ cesta
básica+ VT + convênio
com farmácias e dispo-
nibilizamos plano de
saúde e odontológico.
Ligar p/ agendar
entrevista:(62)3237-
2439/ (62)9 9838-
9102 ou email: rh@
planaltoindustria.co
m.br

VAGAS PARA
AGENTE DE VENDAS
DE IMÓVEIS constru-
tora tenda Requisi-
tos: Ensino Médio
Completo; Experiência
em Vendas. Não preci-
sa de CRECI. Oferece-
mos:  carteira assinada
+ fixo + comissão, VT,
VA ou VR, Pl. saúde e
Pl. odonto. Enviar currí-
culo pa-ra:
selecao019@gmail.c
om

AGRÔNOMA(O) AGRONO
MO, Contrata-se: Enviar
Currículo, para email: curri
culosvitae2019@gmail.com

VAGAS EM
OBRA

Início imediato (monta-
dor de estruturas metá-
licas, armador, ajudan-
te, eletricista e pedrei-
ro). Oferecemos: car-
teira assinada, refeição
no local, VT, plano de
saú-de, premiações.
Comparecer no endere-
ço: Avenida Leste Oes-
te ? Bairro Goiá (Obra
da Tenda Construto-
ra) nos dias (19/07 a
23/07) trazer todos os
seus documentos pes-
soais e de filhos meno-
res de 18 anos. Pré-
requisito: Experiên-
cia em obras!
#vempratenda

COZINHEIRA E
RECEPICIONISTA AMBOS
com experiência. Currículo
p a r a :
rh@casteloinnhotel.co
m.br

SILCAR PNEUS
Revenda Continental,
contrata Mecânico. En-
viar CV p/
selecao@silcarpneus.com
.br

CUIDADORA- COM expe-
riência em carteira para
cuidar de idosa que usa
sonda GTT. De segunda a
sexta das 07:30 as 19:30 e
aos sábados até as 17:00,
de preferência que more
próximo ao Setor São José.
Se possível, enviar currícu-
lo. Tr: (62) 98123-6000 Eli-
zete

MOTORISTA - Contrata-
se categoria "D" com cur-
so MOPP, p/trabalhar
em Gyn. Inicio imediato.
Interessados enviar CV:
d r i v e r c o m m o p p
goiania@outlook.co
m

HOSPITAL
CONTRATA

recepcionista, auxiliar de
faturamento, copeira e
auxiliar de farmacia. Exi-
gências: ensino médio,
com experiencia. Enviar
curriculo com foto para:
r h m a t e r n i d a d e
280@gmail.com

MECANICO
Diesel com experiência.
Tratar: (62) 3255-7555.
Retifica Mundial

AZULEJISTA
Contrata-se com experi-
ência. Excelente salário
p/ produtividade. 99972-
0377

IMOBILIÁRIA  NO SETOR
MARISTA CONTRATA:
Corretor de imóveis e esta-
giários. Ótimo
comissionamen-to para a-
tuar com atendimento ao
cliente e venda de imóveis.
Para mais informações:
(62) 9 8585-2947.

OPERADOR
DE EXPEDIÇÃO

Realizar atividades de
expedição, auxilia na
separação, embala-
gem, conferência de
materiais e produtos,
controle de estoque,
correios, ERP, emissão
de notas e liberação de
pedidos.Ensino Médio
completo e vivência na
função.Enviar CV para:
n1stackx@hotmail.com

AUXILIAR
ADM

Experiência em rotinas
administrativas. O pro-
fissional será responsá-
vel pelo departamento
pessoal e financeiro,
compras e prestadores
de serviços. Necessário
ter experiência e Supe-
rior Completo em
Adminis. tração ou áre-
as afins.Enviar CV :
n1stackx@hotmail.com

ATENDENTE
DE SAC

Profissional que tenha
ampla exper. em
atend. ao cliente
(SAC). Prestar atendi-
mento via telefone, e-
mail e suporte em
geral.Enviar CV
n1stackx@hotmail.com

AUXILIAR de cozinha ou
chapeiro que more próxi-
mo ao bairro novo hori-
zonte. (62) 9 8261-6797 

AUXILIAR
DE ALMOXARIFADO
P/ trabalhar nas proxi-
midades do Sta
Genoveva. Enviar CV:
gerencia@jsfiltros.co
m .br

DOMÉSTICA QUE saiba
cozinhar, disp. para curtas
viagens. Tr: (62) 9 9326-
2955

CASAL PARA cuidar de
casa e quintal em fazenda
em Teresópolis. Tr: 99326-
2955

PINTOR
Contrata-se Pintor es-
pecialista em correr
massa de altíssimo pa-
drão. Sal.: produção +
alimentação + VT + bo-
nificação assiduidade.
Tr: (62) 9 8216-3655
Sales Diniz Engenharia

COZINHEIRA e auxiliar
de cozinha. Endereço Av.
Dom Abel Ribeiro centro
Aparecida de Goiânia
Fernando’s Restaurante.

EMPRESA
CONTRATA

ANALISTA DE TOPO-
GRAFIA, interessados
enviar currículo para:
analistatopografia@
gmail.com

ENTREGADOR c/ moto de
Seg. a Sábado das 10h as
14:30h, St. São José. 62
98575-3622 Ligar após 15h.

CHURRASCARIA
BRASIL

C o n t r a t a :
Cozinheiro(a) com ex-
periência. Currículo para:
(62) 98436-4257     

AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO

Pré requisitos: Ensino
médio completo, infor-
mática, boa comunicação
e pró atividade. Benefí-
cios: Salário, vale ali-
mentação, gratificação e
vale transporte. CV p/:
elianborba1@gmail.co
m

COSTUREIRA - Contrata
com experiência em
máq. Reta, empresa no
SETOR NOVA SUIÇA, en-
trar em contato (62)
98501-4917   

CONCESSIONÁRIA
RANDON

Contrata: SOLDADOR
(3 vagas) com experiên-
cia comprovada em solda
mig, mag e elétrica. Salá-
rio fixo e comissão, mais
benefícios. AUXILIAR
DE SOLDADOR (5 va-
gas) não é necessária ex-
periência, salário mais
benefícios.  AUXILIAR
DE ALMOXARIFADO (1
vaga) com experiência
comprovada na função,
salário mais benefícios.
Todas as vagas são para
trabalhar na unidade de
Goiânia. Enviar CV:
rh@redemil.com.br ou
ligar (62) 3236-0270.    
      

CABEÇOTEIRO - Com ex-
periência e referência.
98448-7036/ 3295-4555

MECÂNICO - linha de mon
tagem e conhecimento na
mecânica geral. 98448-
7036

CASA DE MAS-
SAGEM

Contrata: Massagistas,
ganhos diários. Tratar via
whatsapp 62 99333-9044

ENTREGADOR
com moto para trabalhar
em drogaria no setor les-
te vila nova e região.
Tratar: (62) 3202-2829.
C u r r i c u l o :
geanedebora@hotmail.c
om

BDF CONTRATA
1 Pintor R$1.859,00; 2
Pedreiros R$1.859,00; 1
Ajudante R$1.122,00; 1
Carpinteiro R$1.859,00.
Seg a Sext.+VL trans. +
Café + Alm. Tr: (62)
2203-0084

PASSADEIRA EXP. com-
provada em lavanderia.
Passar camisas, lençóis,
roupas de festa. Tr:
(62)98199-7407 

MECÂNICO C/ exp refer.
p/ Caminhões serviços de
rodas e troca de lonas. A-
nel viário Ap.Gyn. 3565-
2000.

RECEPCIONISTA P/SALÃO
de beleza. Salário de mer-
cado, VR, VT. Enviar currí-
c u l o :
rh@northfacesalon.com.br

VENDEDOR - com experi-
ência em Auto Peças. Envi-
ar currículo e-mail: leonar-
do @rodocenter.com.br

TACÓGRAFO - VAGA P/
AUXILIAR TÉCNICO EM
TACOGRÁFO, DAMOS
TREINAMENTO. Enviar cur-
rículo e-mail:
l e o n a r d o @ r o d o c e n
ter.com.br

MOTEL VOLUPIA Contra-
ta para serviços gerais. Tra-
tar: 99323-6658

ATENDENTE
Contratamos - inicio i-
mediato para confeita-
ria. Período Integral,
Salário mais VT mais
VR mais Seg. Vida mais
Café da Manhã. Enviar
curriculo para: vilmaco
sta_ramos@hotmail.co
m

0003110481-01

CONTRATA CO-
ZINHEIRA

Com exp., comida Minei-
ra, enviar currículo pelo
watssap 62 98490-4852

COSTUREIRA(O
)

Exp. em Reta, Overlok,
Galoneira, Malha, Bojo e
zíper. 982305034. Prox St
Pedro Ludovico

RECEPCIONISTA 
NOTURNO

c/ experiência em aten-
dimento e computação
12x36. Comparecer no
Hotel Nacional com
currículo em mãos. Av.
Contorno c/ rua 44 631
St Norte Ferroviário.

0003110009-01

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

COSTUREIRA MÁQUINA
para modinha reta e
pilotista. Com exp. e refe-
rência. Bairro Novo hori-
zonte. Tr. 62 99418-
2370 WhatsApp 

AJUDANTE DE OBRA -
Contrata. Entrar em conta-
to F: (62) 99651-2637

VENDEDOR EXTERNO
com moto, media salarial
R$: 2.000,00. Enviar currí-
culo: (62)9-8553-3316.

CAPATAZ PEQ faz. P/ tirar
leite e operar trator agrí-
cola, inseminar e manejo
geral. Próx a Goiania. Refe-
rencias em empregos ante-
riores. Paga bom salario F:
9 9266-1700

PRECISA-SE De Casal c/
experiência em tiração de
leite por hordenha e ou-
tros serviços de roça, que
tenha referências. Interes-
sados ligar: 62-99456-8152
/62-992 98-0638 Tarcísio.

0003110451-01

OFEREÇO SERVIÇO de
cuidadora de GATOS. Fa-
vor entrar em contato c/
Rosana. telefone. 62-
99820-56 06

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

MOTORISTA
PARTICULAR

O f e r e ç o -
me.Disponibilidade p/
viagens. (62) 98471-
7550.

OFEREÇO-ME
Como Motorista Particu-
lar. Tr: 62-98471-7550

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

OFEREÇO-ME Como do-
méstica forno e fogão ou
passadeira de roupa. F:
98491-5992/ 99429-7468

OFEREÇO-ME
Como diarista capricho-
sa, experiência e ref. Tr:
62 99551-4307 ou 3512-
2637

FISIOTERAPIA ATENDO a
domicílio. (62) 99923-7014/
98287-5300 / 3261-6625.

OFEREÇO-ME como mo-
torista particular e acom-
panhante com disponibi-
lidade para viajar. Tr: 63
98475-0294

OFEREÇO-ME COMO DIA-
RISTA, TENHO
EXPERIENCIA. Tr. (62)
98647-7518

OFEREÇO-ME C o m o
cuidadora de idosos, tenho
experiência c/ pacientes de
UTI. F: 99316-5575
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