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EMPREGOS

TELEFONES

PHONEMAR
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c/
Novo ou usado, à vista.
cal. Pagamento617, Rib.
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R. São Sebastião,
do AmazoPreto e Barão
.
nas 1208. Sertãozinho.

AP.. PPLAYSTATION
AP
SÓ 135,00
do, nota, garan-

SEXTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2018
AUTOMÓVEIS

DIVERSOS

EMPREGOS

ANIMAIS
ENERGIA
ATIVA

ELETRÔNICOS
TELEFONES

Empresa contrata assistente inspetor na área
medição elétrica. Salário
R$972,07 + Adicional

EMPREGOS

MARIA
BRASILEIRA

Seleciona empregada doméstica. Comparecer com
RG/CPF, comprovante endereço, carteira trabalho

Se você tiver um sonho de
trabalhar por conta, ter internet a partir de 18 anos empregado ou desempregado
local Av. Saudade n° 1.328.

CHEVROLET

PROMOTORES(AS) DE VENDAS

R$291,62 + vale-alimencom experiência na funCom/sem experiência. Fixo
tação R$300,00. CompaDesbloquea
ção. Rua: Rui Barbosa 697.
6x.
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