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TORNEIRO AS-
SISTENTE

Com exper. em medi-
ção e peças
(paquímetro).
W h a t s A p p
(62)32328320

SILFER

GALVANIZACÃO
Contrata: Soldador
com Experiência em sol-
da MIG Horário de tra-
balho: Segunda a
Sexta-feira das 07:30 as
17:30. Salário: A combi-
nar. Interessados que
se encaixam no perfil
da Vaga, entrar em
contato pelo telefone
(62) 3996-8800.A em-
presa está localizada
no Setor Faiçaville
Goiânia.

GESTOR DE
CONTRATOS

Manutenção Predial o-
bras públicas: Enge-
nheiro Civil, técnico
em Edificações ou Tec-
nólogo Construção Ci-
vil. identificar riscos fi-
nanceiros, acompanhar
cronograma execução,
custos e atividades con-
tratuais envolvidas, a-
tingir o resultado finan-
ceiro, prazo execução
das OS, acompanha-
mento qualidade técni-
ca serviços previstos e
executados, disponibili-
dade para viagens e-
ventuais. Experiência
comprovada em cons-
trução civil. Enviar CV
com pretensão salarial
para: engefap.engenh
aria@hotmail.com

0003115909-01

CONTRATAMOS
Contratata-se Vistoriador
de Veículos com certifica-
ção. 62991476146

OPORTUNI-
DADE

TÉC. EXTERNO
Empresa no ramo de T.I
contrata técnico externo
para atendimento em
Goiânia e região. Neces-
sário veículo próprio, ex-
periência na área regis-
trada em CTPS de no mí-
nimo 06 meses, curso su-
perior na área de T.I ou
ensino médio completo
mais 120h de cursos ex-
tracurriculares na área
de T.I. Interessados favor
enviar currículo com pre-
tensão salarial para:
francinebraga@dividata.
com.br

VENDEDOR EXTERNO
Com Moto, Salário A Com-
binar. Enviar Currículo (62)
9-8553-3316.

TRABALHADOR
RURAL

Casado, com experiên-
cia em ordenha, insemi-
nação artificial, trator,
gado Leiteiro e Nelore.
Fone: 3213-5707/
99976-8304

CAPATAZ PEQ faz. prox.
a goiânia. P/ fazer tudo, ti-
rar leite, manejo geral e in-
seminar, de preferência.
Pago bem, mas quero exp.
comprovada e referencias
claras. 9 9266-1700.

PEÃO P/ trabalhar em fa-
zenda c/ exp. gado de cria,
que saiba mexer com cer-
ca, trator e serviços diver-
sos de fazenda. No municí-
pio de Acreúna.Tr: (62)
3249-0011.

OFEREÇO-ME
Como DIARISTA. Tratar
com Alessandra:(62) 9
8132-4801

0003113694-01

OFEREÇO-ME COMO
cuidadora de Idosos ou di-
arista tenho exper. e ref.
Tr. 62 99445-5829 - 99968-
6877

OFEREÇO-ME Para traba-
lhar de segunda-feira à sá-
bado, como diarista, tenho
experiência, boas referên-
cias .Zap: 62 99501 6975.
Falar com Vera Lucia. .

DETETIVE
PARTICULAR

Total discrição. Orça-
mento gratuito. 24 hs.
Tratar: (62) 9 8481-
7583.

CUIDADORA Exper. e re-
ferência. de 6 anos com i-
doso masc. ou fem. 98642-
2565

OFEREÇO-ME
Como Passadeira Profis-
sional. Tenho exp. e
ref. Tratar: (62) 9 9664-
7384.

UM CLASSIFICADOS
INTEIRO DE CHANCES

PRA VOCÊ
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