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CLASSIFICADOS
IMÓVEIS

VENDA

APARTAMENTO

GAVEA SUL – 2/4, sala, cozi-
nha, banheiro, Guarda – roupa 
embutido, excelente localiza-
ção no Condomínio Parque Uni-
ted Coast, com piscina, quadra, 
parque infantil, cinco áreas 
gourmet. 1 vaga de garagem. 
Valor R$ 170.000,00 ou o agio 
R$ 50.000,00 Tratar 34 99792-
2522 ou 98407-1733 Daniel 
OPORTUNIDADE-  Apartamen-
to da Opção Empreendimentos 
com á Avelar Imóveis em vá-
rias localizações (3211-0216/ 
99978-8098/ 99688-0216) 
Avelar Imóveis - Creci MGJ5925
TIBERY - Vendo Apto no Con-
dominio Cozumel, mobiliado 
com 2/4, armários embutidos, 
cozinha planejada, com gela-
deira frost free, fogão e máqui-
na de lavar, sofá 2 e 3 lugares 
mesa de centro, rack, smartv 
40”, cama box com painel e um 
sofá-cama. 1vaga de garagem 
coberta. Pronto para morar, 
Condomínio com portaria 24 
hs, espaço gourmet com chur-
rasqueira e quadra de futebol 
de salão. Vista para o Parque 
do Sabiá. Condomínio até o dia 
9 R$190 reais, após 210 reais.  
Valor R$150.000,00 Tratar 34-
99977-6945 Ivan

CHÁCARAS

RECANTO DA BRISA -  vendo 03 
chácaras juntas, pronta para 
construir, com toda infraestru-
tura ao lado do rio Uberabinha. 
R$ 35.000,00 cada.  Tratar 34 
99976-7367

TERRENO

CANAÃ -  OPORTUNIDADE Ótimo 
para Construtor! Vendo ótimo 
lote de esquina. Financiamento 
direto com a Imobiliária. Entra-
da de apenas R$ 8.890,00 + 180 
Parcelas Iniciais de R$ 960,00 
ou R$ 88.900 à vista. (3211-
0216/99978-8098/99688-
0216) Avelar Imóveis - Creci 
MGJ5925
MORADA NOVA -  Oportunida-
de.  Vendo terreno 250m², des-
membrado, financiamento dire-
to com Avelar Imóveis. Entrada 
R$ 4.880,00 + 180X R$527,00 
(iniciais). (3211-0216/99978-
8098/99688-0216) - Creci 
MGJ5925.
MORADA NOVA - OPORTUNIDA-
DE vendo Lote Bem Localizado, 
Área de 20x50. Por apenas R$ 
60.000,00 (3211-0216/99978-
8098/99688-0216) Avelar Imó-
veis - Creci MGJ5925. 

ALUGUEL

APARTAMENTOS

JARDIM OZANAN - 3/4 com 
armários embutidos sendo 1 
suíte, b.s., sala, cozinha mon-

tada, lavanderia, 1 vaga de 
garagem. R$600,00+Condomí-
nio R$307,00 (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
LIDICE - 3/4 sendo 01 suítes, 
sala em 02 ambientes, cozi-
nha, banheiro social, garagem. 
R$900,00. (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)

BARRACÃO

ARAGUARI/MG - Barracão 
todo coberto com escritório, 
cozinha e banheiro social. 
R$2.500,00 (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)

CASAS

LIDICE - 4/4 sendo 01suíte, 
sala, b.s., cozinha, lavanderia, 
garagem 4 carros. R$1.000,00 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)
MARTINS - 3/4 sendo suíte, 
sala, cozinha, banheiro social, 
a.s., garagem. R$800,00. (Imo-
biliária 2000 3231-0303 CRE-
CI/PJ 3065)
PAMPULHA- Casa de Colônia 
com 2/4, sala, cozinha, b.s., la-
vanderia, garagem. R$600,00 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)
SANTA MÔNICA - 2/4, sala, co-
zinha, área de serviço, quin-
tal pequeno sem garagem. 
R$500,00. (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
TAIAMA - Casa fundo, 2/4 c/ 
b.s., sala, cozinha conjugada 
com a.s., varanda. R$400,00. 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)

COMERCIAL

ALTO UMUARAMA - Cômodo 
comercial aproximadamen-
te 40m² com 2 banheiros. 
R$1.200,00. (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
CENTRO -  Sala com aproxi-
madamente 9m² com banheiro 
coletivo. R$ 350,00 (Imobiliá-
ria 2000 3231-0303 CRECI/PJ 
3065)
CENTRO- Sala comercial com 
49m² e banheiro. R$ 600,00 + 
R$ 307,04 Condomínio. (Imobi-

liária 2000 3231-0303 CRECI/
PJ 3065)
MARTINS - Sala com Banhei-
ro aproximadamente 20m² 
R$350,00 (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)

TERRENO

CENTRO- Alugo um Terreno 
para estacionamento ou lava 
jato aproximadamente 400m² 
todo cercado R$1.500,00. 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)
UMUARAMA -Terreno todo mu-
rado com 2.100m² e ótima lo-
calização. R$8.000,00. (Imobi-
liária 2000 3231-0303 CRECI/
PJ 3065)

DIVERSOS

PRAIA CLUBE - Compro ação 
do Praia Clube. Tratar 34 
99121-3991 Eduardo    

OPORTUNIDADE

ASSISTENTE DE VENDAS/ AJU-
DANTE DE MOTORISTA – Uni-
trigo Alimentos contrata, Favor 
enviar curriculum para: uber-
landia@unitrigo.com.br
ATENÇÃO - Empresa Multina-
cional busca empreendedores 
em todo o Brasil. Perfil - ter 
Visão Empresarial e comercial, 
todo trabalho pode ser feito em 
Home Office, Possibilidade de 
ganhos superior a R$5.000,00 
por mês. Agendar entrevista 
pelo WHATSAPP (34)9 9162–
0055 Hélio.
CORRETORES IMOBILIÁRIOS- A 
Imobiliária 2000. Contrata cor-
retores com CRECI e veículo 
próprio. Currículos Rua Duque 
de Caxias, N° 1077, tratar com 
Raulino.
LAVADOR/ FINALIZADOR DE 
VEÍCULOS - Contrata- se lava-
dor e finalizador de veículos 
com experiência. Enviar currí-
culo para o e-mail: rededelava-
rapidouberlandia@gmail.com
SERVIÇOS GERAIS - Precisa-
-se de um rapaz solteiro ou 
um senhor desimpedido para 
serviços gerais em uma fazen-
da. Tratar 34 99696-6667/ 34 
99145-1304/ 34 98856-5982 
Cássia.
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Interessados encaminhar o cur-
rículo com o assunto da vaga 
“consultor de vendas”o para o 
meu e-mail com o assunto da 
vaga consultoriarh@fundacao-
cdl.org.br
CONSULTOR FINANCEIRO - 
Quantidade de vagas: 03 Ativi-
dades: Vendas de empréstimos 
e seguro, atendimento ao clien-
te e negociações por telefone e 
presencial. Requisitos: Experi-
ência em vendas por telefone 
no mínimo 06 meses. Horário: 
08:00 às 18:00 de segunda à 
sexta-feira. Remuneração: R$ 
1.124,00 + Comissão por bati-
mento de meta + Vale transpor-
te e vale alimentação. Interes-
sados encamAinhar o currículo 
com o assunto da vaga “consul-
tor financeiro” para o e-mail: 
consultoriarh@fundacaocdl.
org.br
ESTAGIÁRIO DE ATENDIMENTO 
AO CLIENTE E REDE SOCIAL 
- Atividades: Auxiliar no aten-
dimento ao cliente, manusear 
as redes sociais e organização 
da loja. Requisitos: Cursando 
Ensino Médio 1º e 2º. Horário: 
Segunda à sexta-feira 13:00 às 
18:00 e aos Sábados 08:00 às 
13:00. Remuneração: R$ 680,00 
+ VT. Interessados encaminhar 
o currículo no e-mail com o as-
sunto “Estágio ensino médio”: 
consultoriarh@fundacaocdl.
org.br

TÉCNICO ELETROMECÂNICO 
OU ÁREAS AFINS -  Atividades 
de manutenção em Geradores, 
quadros de comando e módulos 
de controle. Desejável experiên-
cia. Requisitos: CNH B e disponi-
bilidade para viagens. Contato: 
curriculostecnicos14@gmail.
com  
ASSISTENTE COMERCIAL - Ativi-
dades: Atendimento de balcão e 
telefônico, lançamento de NF-e 
(entrada e saída). Requisitos: 
Ensino médio completo. Desejá-
vel CNH B. Conhecimento em in-
formática básica. Horário: 08:00 
as 18:00 (com 01:30 de almoço). 
Remuneração: R$ 1.300,00. Be-
nefício: Plano de Saúde. Interes-
sados encaminhar o currículo 
para: renatam@fundacaocdl.
org.br
ASSISTENTE DE COMPRAS - 
Contato com atuais e novos 
fornecedores; Processo de co-
tações; Follow up e rastrea-
mento de pedidos; Processo de 
negociações. Interessados en-
caminhar o currículo para: re-
natam@fundacaocdl.org.br
ASSISTENTE DE OPERAÇÕES  - 
Realizar a gestão da carteira de 
cedentes sob sua responsabi-
lidade. Entrar em contato com 
os cedentes pela manhã para 
solicitar o envio de operações; 
Análise de crédito; Cadastro 
de operações no sistema; Será 
responsável pela atualização 

mensal do faturamento dos 
cedentes. R$ 1800,00 + VALE 
ALIMENTAÇÃO. Interessados 
encaminhar o currículo para: 
renatam@fundacaocdl.org.br
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
- Atividades administrativas, 
contábeis, sintegra, emitir NF, 
arquivo, conferência de boleto, 
contato com fornecedor, cartão 
de ponto 8h às 18h R$ 1300,00 
vale transporte. Interessados 
encaminhar o currículo para: 
renatam@fundacaocdl.org.br
AUXILIAR DE INSTALADOR DE 
DRYWALL - Auxiliar o instala-
dor na obra, limpeza da obra, 
descarga de material, organiza-
ção da obra R$ 1205,00 + ces-
ta básica disponibilidade para 
trabalhar aos finais de semana. 
Interessados encaminhar o cur-
rículo para: renatam@fundaca-
ocdl.org.br
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Ativi-
dades: Embalagem, envase, em-
pacotamento, selagem, limpeza 
e conservação do ambiente de 
produção. Requisitos: Ensino 
fundamental completo, conhe-
cimento informática básica e 06 
meses de experiência em linha 
de produção alimentícia. Tipo 
de vaga: Segunda à Sexta-feira 
07:30 às 17:30 (disponibilidade 
de hora extra). Remuneração: 
R$ 1.051,24. Interessados enca-
minhar o currículo para: rena-
tam@fundacaocdl.org.br

AUXILIAR GERAL - Atividades: 
Auxiliar nas rotinas de estoque 
de peças, assistência técnica e 
departamento de vendas. Ser-
viços externos de entrega de 
produtos e transporte de clien-
tes. Requisitos: Possuir o Ensino 
Médio Completo, CNH B e conhe-
cimento intermediário em infor-
mática. Horário: 08:00 às 18:00 
de segunda a sexta-feira e aos 
sábados das 09:00 às 13:00. Re-
muneração: R$ 1.200,00 + Vale 
transporte.. Interessados enca-
minhar o currículo para: rena-
tam@fundacaocdl.org.br
CAIXA - Atendimento telefôni-
co, abertura e fechamento de 
caixa R$ 1250,00 + VT Horário 
comercia. Interessados envie 
seu currículo para o meu e-mail 
com o assunto da vaga consul-
toriarh@fundacaocdl.org.br
CONSULTOR (A) DE VENDAS 
- Quantidade de vagas: 01 Ati-
vidades: Planejamento e or-
ganização de mailling, plane-
jamento e mapeamento dos 
processos do departamento 
comercial, atendimento ao 
cliente e vendas. Requisitos: 
Ensino Superior completo ou 
incompleto (em formação) em 
Administração, Contábeis ou 
Financeira e experiência com 
atendimento ao cliente. Horá-
rio: 08:00 às 18:00 de segunda 
a sexta-feira. Remuneração: R$ 
1.500,00 + Formação em PNL. 
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