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IMÓVEIS

VENDA

 APARTAMENTOS

PAMPULHA -   2/4, cozinha (c/ 
armários), sala, banheiro, sa-
cada e área de serviço. 1 vaga 
de garagem. R$ 150.000,00 
(negociável). Tratar c/ Dárcio 
34 99966-4091  ou Janaína 34 
99288-8524 / 34 3237-1139

CASAS

JARDIM DAS PALMEIRAS- Ven-
de-se casa, ótima localiza-
ção, 3/4 , sala, copa, cozinha, 
edícula com banheiro, quintal 
com pedaço em terra, garagem 
para 3 carros. Aceitamos pro-
posta para troca em chácara e/
ou sitio próximo a Uberlândia. 
Contato: 34 99904-2463 (João) 
ou 34 99232-8023 (Abadia)

ALUGUEL

APARTAMENTOS

GRAND VILLE -  2/4, localizado 
na Alameda dos Mandarins 500 
Edifício Place Alto Umuarama 
I, o apartamento acabou de 
ser entregue pela Construtora 
HLTS, Portaria 24h, gás enca-
nado, área de lazer, quadra, 
piscina infantil, playground, 
quiosque com churrasqueira, 
espaço para eventos, 1 vaga no 
estacionamento, 1ª locação.34 
3228-3999/34 99889-3999

CASAS

BRASIL -  Localização privile-
giada, entre Av. Levino de Sou-
za e Av. Terezina; Área privati-
va 55m²; Casa com laje e piso 
cerâmica; 1 sala, 1 cozinha, 2 

quartos, 1 banheiro, área ser-
viço coberta, estendal, 3 vagas 
de garagem. Tratar 34 99669-
6669/ 34 3235-7454.
SANTA MÔNICA – Localização 
privilegiada (na antiga rua 
19) Área privativa 57m²; ex-
celente padrão de qualidade 
e acabamento, 2/4, sala, co-
zinha, banheiro, área serviço, 
hall entrada, 1 garagem; Piso 
100%cerâmica, armários co-
zinha, internet, interfone, por-
tões eletrônicos, total segu-
rança privacidade. Tratar 34 
996696669/34 3235-7454.

AUTOMÓVEIS

VENDA

BMW

BMW 220i CAT GP - Active Flex 
2017, Motor 2.0 Turbo / 192 ca-
valos / 2016/2017 (faturado em 
março/2017) única dona APE-
NAS 9.500 km, Interior Carame-
lo, 03 Revisões na Euroville Car-
ro, extremamente conservado.  
Particular 34 991410282

DIVERSOS

POUSADA RIO QUENTE - Com-
pro títulos da Pousada do Rio 
Quente, pagamento à vista. Tra-
tar. 64 99236-4389
PASSO PONTO COMERCIAL - 
Nosso Lanche Bar conceito de 
marca, comunicação visual. 
Cardápio único, produtos bem 
aceitos pelo público, ponto com 
grande fluxo de pessoas, facul-
dades, empresas e condomínios 
próximo ao estabelecimento. 
Localizado na Rua Carmo Gifoni 
,626 Martins.Tratar 34 99265-
0248/34 99992-6623
VOA VIAGENS UBERLÂNDIA - A 
viagem dos seus sonhos está 
em suas mãos! Pacotes e Via-
gens Nacionais e Internacionais. 
Entre em contato por telefone 

034 3014-5555 ou whatsapp 
34 993384455, Instagram (@
voaviagens) ou nosso site www.
voaviagens.com, e torne sua 
viagem realidade agora.

OPORTUNIDADE

ÁREA COMERCIAL - Muitas em-
presas preferiram por optar 
pelo home office durante o pe-
ríodo da pandemia e estão em 
busca de profissionais, no intui-
to de se adaptar para exercer as 
suas funções assim no futuro.
Temos vaga para a área comer-
cial, consiga sua liberdade fi-
nanceira através de suas redes 
sociais e dentro da sua casa! 
Envie curriculo para: comer-
cial@lopesuberlandia.com.br
MARY HELP - Contrata -  Faxi-
neira, Copeira, Passadeira, Per-
sonal organizer, Babá, Churras-
queiro, Cozinheira, Cozinheiro 
(a) Forno e Fogão. Envio de cur-
rículo por e-mail: uberlandia.
centro@maryhelp.net ou na 
portaria Rua Machado de Assis 
501 Sala 102.
REVENDEDOR DE CARVÃO - Em-
pacotadora de carvão busca 
revendedor para a cidade de 
Uberlândia. Necessário ter car-
ro próprio para atendimento à 
pronta entrega. Envio de cur-
rículo por e-mail gutemberg.
santi@hotmail.com ou tratar 34 
99168-1868
ANALISTA DE COMPRAS - Salá-
rio: a combinar + Vale Transpor-
te + Cesta Básica. Supervisionar, 
planejar e controlar as ativida-
des de compras dos produtos 
comercializados pela empresa; 
Participar do planejamento, pro-
gramação e controle da produ-
ção; Pesquisar no mercado o 
fornecedor de produtos e servi-
ços, através de coleta de preços, 
visando identificar as melho-
res oportunidades de compras. 
Preparar e analisar mapas de 
concorrências com propostas 
de cotações. Pesquisar pro-
dutos alternativos, conforme 
as possibilidades do processo 

produtivo, visando melhorar a 
qualidade do produto e reduzir 
custos de produção. Emitir os 
pedidos de compras. Controlar 
o fluxo de compras. Supervisio-
nar o cadastramento de novos 
produtos; Fazer visitas técnicas 
a fornecedores atuais e desen-
volver fontes alternativas de su-
primentos visando a assegurar 
a continuidade de fornecimento 
dos produtos comercializados. 
Encontrar novos fornecedores, 
negociar e contratar. Requisitos: 
Formação Superior Completo 
Administração. Experiência na 
área. Contato: renatam@funda-
caocdl.org.br
ANALISTA DE LOGÍSTICA - Sa-
lário: R$ 1800,00 Inicial + Vale 
Transporte + Cesta Básica. Re-
quisitos: Formação Superior 
Completo Administração / Logís-
tica ou áreas afins. Cotar Frete e 
acompanhar o percentual dos 
fretes pagos. Rastrear entregas, 
quando solicitado. Elaborar re-
latório de custos. Acompanhar 
as datas de entregas agendadas 
e informar a transportadora. 
Conferir faturas de transporte e 
repassar ao setor responsável. 
Coordenar os motoristas de via-
gem e de entrega. Coletar dados 
com os setores de produção e 
almoxarifado, para elaborar o 
itinerário de viagem e demais 
atividades da área. Contato: re-
natam@fundacaocdl.org.br
AUXILIAR DE ESTOQUE - Ativi-
dades: embalagem, conferên-
cia, recebimento, despacho de 
produtos, dar baixa. Horário: 9h 
às 18h30 de segunda à sexta, 
sábado das 9h às 14h. Requisi-
tos: Ensino Médio completo. In-
formática básica. Remuneração: 
R$ 1.400,00 Contato: renatam@
fundacaocdl.org.br
AUXILIAR DE FUNDIÇÃO - Tra-
balhar em fundição, fazendo 
vazamento de liga de ferro, 
derramando em formas e de-
mais atividades relacionadas. 
Remuneração: R$ 1190,84 + 5% 
produtividade Benefícios: auxílio 
alimentação R$ 180,00, seguro 
de vida, café da manhã e tarde 
na empresa. Tipo de vaga: Tem-
po Integral, Efetivo/CLT Salário: 
R$1.190,84 /mês. Contato: rena-
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tam@fundacaocdl.org.br
CONSULTOR (a) DE VENDAS 
DE EPIS - Atividades: realizar 
prospecção, atendimento, ven-
das, orçamentos, negociação 
de equipamentos de proteção 
individual e coletiva, maqui-
nários e ferramentas. Horário 
comercial segunda à sábado. 
Remuneração: R$ 1.500,00 + 
2% comissão Requisito obriga-
tório: experiência com vendas 
de EPIs, possuir carteira de 
clientes. Tipo de vaga: Tempo 
Integral, Efetivo/CLT Salário: 
de R$1.500,00 a R$3.000,00 /
mês renatam@fundacaocdl.
org.br
CONSULTOR DE VENDAS - SEG-
MENTO DE PANIFICAÇÃO - Em-
presa do segmento de panifi-
cação e indústria, com 13 anos 
de mercado contrata Consultor 
Externo para: Vendas externas 
de produtos de panificação 
para pessoa jurídica, abertu-
ra de novos mercados, fechar 
contratos com supermercados, 
lanchonetes, etc., relaciona-
mento com o cliente, atuante 
em Uberlândia e Região. R$ 
1.100,00 fixo mais comissio-
namento mediante contrato 
novos e clientes da carteira. A 
empresa fornece veículo. Ne-
cessário habilitação B e possui 
MEI. Contato: renatam@funda-
caocdl.org.br
ESTÁGIO - EMPRESA DE CO-
BRANÇA - Atividades: realizar 
contato telefônico a fim de ge-
renciar inadimplência de car-
teira de clientes. Horário:14h 
às 20h Bolsa: R$ 900,00 + R$ 
100,00 de auxílio transporte 
Requisitos: cursando gradua-
ção em Administração ou Téc-
nico em Administração. Conta-
to: renatam@fundacaocdl.org.
br
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO/

ATENDIMENTO AO CLIENTE - 
Atividades: desenvolver ativi-
dades administrativas, finan-
ceiras, departamento pessoal, 
atendimento ao cliente. Horá-
rio: 9h às 15h segunda a sex-
ta Bolsa: R$ 700,00 + auxílio 
transporte Requisitos: cursan-
do Administração ou Técnico 
em Administração, noções de 
informática. Ramo de ativida-
de: ateliê de noiva Contato: re-
natam@fundacaocdl.org.br
ESTÁGIO ESCRITÓRIO DE CON-
TABILIDADE - Atividades: Aten-
dimento ao cliente, emissão 
nota fiscal, arquivo documen-
tos, planilhas de controle em 
geral. Horário: 12:30 às 18:00, 
segunda a sexta. Bolsa: R$ 
420,00 inicial, com possibili-
dade de chegar a R$ 600,00 
após experiência. Requisitos: 
cursando Ensino Médio. Resi-
dir nas proximidades do bairro 
Nossa Senhora das Graças. In-
formática Básica. Contato: re-
natam@fundacaocdl.org.br
ESTÁGIO ESTOQUE, SITE E 
PRODUTOS - Atividades: con-
trole de estoque, reposição, or-
ganização da loja, expedição do 
pedido realizado pelo e-com-
merce, cadastro de produtos 
em sistema/site. Quantidade 
de vagas: 02 Requisitos: co-
nhecimento de informática e 
internet. Horário: vaga 1: 8:00 
às 14:00 vaga 2: 12:00 às 18:00 
Bolsa: R$ 500,00 cursando En-
sino Médio ou R$ 650,00 Ensi-
no Técnico em Logística Seg-
mento: empresa de camping e 
pesca contato: renatam@fun-
dacaocdl.org.br
ESTÁGIO KUMON - Atividades: 
administrativas (digitações, 
emails, tabelas, arquivos); 
atendimento ao público (pais 
e alunos); auxiliar nas divul-
gações, carimbar folhetos, 

kits, auxiliar na correção de 
material didático (matemática, 
português, inglês); apoio ao 
desenvolvimento dos alunos 
pelo método Kumon (leitura de 
história e tabuadas). Horário: 
8:00 às 15:00, uma hora de in-
tervalo Bolsa: R$ 650,00 + vale 
transporte Requisitos: Letras, 
Matemática, Física ou História. 
contato: renatam@fundacaoc-
dl.org.br
ESTÁGIO T.I. - Parametrização 
e configuração de Software 
(ERP), manutenção em plani-
lha em Excel, atualização de 
cronograma, documentação de 
projeto, suporte e atendimento 
ao cliente que utiliza o Softwa-
re da empresa, treinamentos 
aos usuários. Horário: 13h às 
18h. Bolsa: R$ 700,00. contato: 
renatam@fundacaocdl.org.br

SERVIÇOS

MÁQUINAS DE LAVAR - Assis-
tência especializada em máqui-
nas de lavar. Atendemos toda 
cidade. Tratar 34 991805805/ 
34 98867-8826   Viviane
PSICOTERAPIA - Psicoterapia 
para adolescentes e adultos 
presencial ou online em tem-
pos de pandemia, preservan-
do o sigilo e a ética necessária 
para o tratamento. Nathalia 
Oliveira 34 99218-0807 (What-
sApp)
MASSAGEM - Olá, sou mas-
soterapeuta e estou fazendo 
atendimentos em Uberlândia-
-mg  para quem busca rela-
xamento, autoconhecimento 
e expansão de sensibilidade. 
Trabalho voltado para o lado 
Terapêutico. Entre em contato 

31 99578-9136 
ZÉ SERVIÇOS EM LETRAS-Vo-
cê precisa revisar sua mono-
grafia, seu artigo científico, os 
rótulos do seu produto ou seu 
projeto? Precisa de ajuda com 
o processo da escrita?Faço re-
visão de texto técnico, acadê-
mico, literário e institucional. 
Ofereço também assistência 
em produção escrita.Trabalho 
com diferentes propostas de 
revisão e assistência, confor-
me as necessidades da enco-
menda.O preço da lauda varia 
de acordo com o tipo de revisão 
(mais simples ou mais com-
pleta) e com a quantidade total 
de material escrito, mas tenho 
um valor base de R$8,00 por 
1.500 caracteres com espaço.
Para transcrição de áudio e/
ou legendagem o valor será 
combinado de acordo com o tipo 
de encomenda.Estou aberto a 
negociar os valores da manei-
ra mais justa para ambas as 
partes.Sou muito rigoroso em 
relação à qualidade do meu tra-
balho.Formado em Letras pela 
UFRJ.Contato: zecarol@yahoo.
com

(34) 99136-8733

Raphaela Cardoso Psicóloga 

Atendimento infantil adolescente e adulto.
Trabalhamos com preço social e particular.

Agende seu horário (34) 9 9136-87339

Psicóloga

CRP 04/54919

@psicologaraphaelacardoso

psicologaraphaelacardoso@hotmail.com

R. Agenor Paes, 32 - Centro
Uberlândia/MG

EMPRESA RAMO TÊXTIL
COM CARTEIRA DE CLIENTES FORMADA

CONTRATA VENDEDOR EXTERNO
Ajuda de custo, salário e comissão.

Necessário ter veículo próprio.
CURRICULUM PARA:

recrutamentomalharia2020@gmail.com

compromisso e qualidade

DISK
 3210-1015(34) (34) 99176-0750

RUA DOS PERIQUITOS, 412.
JD. DAS PALMEIRAS

Farligas @Farligaseagua

PRECISA-SE de entregador e
motorista, ganha-se por entrega.

Comissão, horário comercial
ou 1/2 período.Interessados

levar currículo à
Rua Cambuquira, 148, b. Martins,
ou 99307-0088     ou pelo email:
contato@motoboyexpress.com.br

MOTO BOY

ou 99307-0088     ou pelo email:


