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CLASSIFICADOS
IMÓVEIS

VENDA

APARTAMENTO

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

CASAS

CENTRO- 4/4 sendo 1 suíte, 
sala em 02 ambientes, copa, co-
zinha, lavanderia, banheiro so-
cial, lavabo, quarto de empre-
gada e garagem. R$ 750.000,00 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)
LIDICE - 4/4 com suíte, sendo 3 
suítes com armários planeja-
dos, sala em 3 ambientes, sala 
televisão, lavabo, 2 cascatas, 
copa, cozinha americana, va-
randa com churrasqueira, la-
vanderia e quintal pequeno. R$ 
750.000,00 (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)

TERRENO

 SHOPPING PARK - 2 Ter-
reno cada um com 386m² 
R$260.000,00. (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)

SHOPPING PARK - Terreno com 
300m² (10x30) R$100.000,00. 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)
UMUARAMA - Terreno com 
330m² (11x30) R$350.000,00. 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065). 

ALUGUEL

APARTAMENTOS

LIDICE- 3/4 sendo 01suíte, 
sala em 02 ambientes, cozi-
nha, banheiro social, garagem. 
R$900,00. (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
JARDIM OZANAN - 3/4 sendo 
1suíte, b.s., sala, cozinha, a.s., 
garagem. R$600,00+Condomí-
nio R$307,00 (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 CRECI/
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)

COMERCIAL

CENTRO - Sala comercial com 
49m²e banheiro. R$ 600,00 + 
R$ 307,04 Condomínio. (Imobi-

liária 2000 3231-0303 CRECI/
PJ 3065)
ALTO UMUARAMA - Cômodo 
comercial aproximadamen-
te 40m² com 2 banheiros. 
R$1.200,00. (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
CENTRO-  Sala com aproxima-
damente 9m² com banheiro 
coletivo. R$ 350,00 (Imobiliá-
ria 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. (Imo-
biliária 2000 3231-0303 CRE-
CI/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)   

OPORTUNIDADE

ATENÇÃO - Empresa Multinacio-
nal 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 WHAT-
SAPP (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 VE-
ÍCULOS - Contrata- se lavador e 
finalizador de veículos com ex-
periência. Enviar currículo para 
o e-mail: rededelavarapidou-
berlandia@gmail.com
SERVIÇOS GERAIS - Precisa-se 
de um rapaz solteiro ou um se-
nhor desimpedido para serviços 
gerais em uma fazenda. Tra-
tar 34 99696-6667/ 34 99145-
1304/ 34 98856-5982 Cássia.
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  
VENDEDOR/TOSADOR/BANHIS-
TA – Contrata-se com experi-
ência, Favor enviar e-mail in-
formando a vaga de interesse 
para:  petlandudia@gmail.com
ASSISTENTE COMERCIAL - Ati-
vidades: Atendimento de bal-
cão e telefônico, lançamento de 
NF-e (entrada e saída). Requi-
sitos: Ensino médio completo. 
Desejável CNH B. Conhecimento 
em informática básica. Horá-
rio: 08:00 as 18:00 (com 01:30 
de almoço). Remuneração: R$ 
1.300,00. Benefício: Plano de 
Saúde. Interessados encami-
nhar o currículo para: rena-
tam@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
ATENDENTE - Atividades: Aten-
dimento ao público, servir o 
cliente, limpeza do local, re-
cebimento no caixa. Requisi-
tos: Ensino médio. Necessário 
conhecimento em informática 
básica e experiência com aten-
dimento ao público. Horário: 
16:30 as 22:30. Remuneração: 
R$ 1.166,00 Benefício: VT Inte-
ressados encaminhar o currícu-
lo para: renatam@fundacaocdl.
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. 
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caminhar o currículo com o nome 
da vaga “Análise de Crédito” para 
o e-mail consultoriarh@fundaca-
ocdl.org.br
DESIGNER DE AMBIENTE OU AR-
QUITETO - Atividades de ambien-
tação de interiores, voltado para 
comércio varejista e que saiba 
fazer montagem de maquete 
eletrônica em sketchup ou simi-
lar e renderização em luminon 
ou similiar. Tipo de vaga: Tem-
po Integral, Efetivo/CLT Salário: 
R$5.000,00 por mês. Interes-
sados encaminhar o currículo 
para: renatam@fundacaocdl.
org.br
ESTÁGIO - ÁREA FISCAL - Ati-
vidades: Escrituração fiscal, 
apuração de impostos, envio de 
guias, obrigações acessórias, 
arquivo, atendimento ao cliente 
e outras atividades pertinentes 
a função. Requisitos: Cursando 
a partir do 2º período Ciências 
Contábeis. Horário: 09:00 às 
15:00 de segunda a sexta-feira. 
Local da empresa: bairro Nossa 
Senhora das Graças. Remune-
ração: R$ 700,00 + Cesta básica 
após os 03 meses de experiên-
cia + Vale transporte. Interessa-
dos encaminhar o currículo com 
o título “estágio - área fiscal” 
para o e-mail: consultoriarh@
fundacaocdl.org.br

Tipo de vaga: Segunda à Sexta-
-feira 07:30 às 17:30 (disponibi-
lidade de hora extra). Remune-
ração: R$ 1.051,24. Interessados 
encaminhar o currículo para: re-
natam@fundacaocdl.org.br
AUXILIAR FINANCEIRO - Ativida-
des: Contas a pagar e receber, 
relocação de contratos de lo-
cação, emissão de NFs, atendi-
mento ao cliente e demais roti-
nas administrativas. Requisitos: 
Ensino Médio Completo. Desejá-
vel Ensino Superior e experiên-
cia na função. Horário: Segunda 
à sexta-feira 08:00 às 17:50 (ho-
rário de almoço 12:00 às 13:30). 
Remuneração: R$ 1.500,00 Be-
nefícios: Cesta Básica + VT + 
Comissão R$ 200,00 à 300,00 
(após experiência). Interessados 

encaminhar o currículo com o 
nome da vaga “Auxiliar Finan-
ceiro” para o e-mail consulto-
riarh@fundacaocdl.org.br
AUXILIAR TÉCNICO - Precisa-
mos de auxiliar com experiên-
cia em eletricidade, comando 
e mecânica de motores elétri-
cos, conhecimento básico em 
hidráulica, gás e refrigeração 
para compor equipe e trabalhar 
em Uberlândia com disponibili-
dade de viagens na região. Inte-
ressados encaminhar o currícu-
lo para: renatam@fundacaocdl.
org.br
COMPRADOR - Atividades: Mo-
nitorar fila de solicitação de 
compras e cotação. Acompa-
nhamento dos pedidos de com-
pra e negociação com fornece-

dores. Requisitos: Ensino médio 
completo. Pacote Office. Neces-
sário experiência de no mínimo 
06 meses em Departamento de 
Compras. Conhecimento no sis-
tema JIVA será um diferencial. 
Horário: Segunda à sexta-feira 
08:10 às 18:00 e sábado 08:00 
às 12:00. Remuneração: R$ 
2.000,00 + R$ 500,00 Bonifica-
ção. Benefício: VT + Auxílio Re-
feição Interessados encaminhar 
o currículo para recrutamento@
ferramac.com.br. Interessados 
encaminhar o currículo para: 
renatam@fundacaocdl.org.br
COZINHEIRO (A) - Atividades: 
Produção e manipulação de ali-
mentos. Requisitos: Ensino Médio 
Completo. Experiência na função 
e disponibilidade para horário 
noturno. Horário: A combinar (44 
horas semanais). Remuneração: 
R$ 1.210,00 + 8% taxa de serviço. 
Benefício: Cesta básica e alimen-
tação. Interessados encaminhar 
o currículo para: renatam@fun-
dacaocdl.org.br
ANÁLISE DE CRÉDITO - Ativi-
dades: Atendimento ao cliente, 
recebimento de pagamentos e 
análise de crédito. Requisitos: 
Cursando Administração. Ne-
cessário experiência na função. 
Horário: Segunda à sábado 09:00 
às 18:00 (empresa localizada no 
Roosevelt). Remuneração: R$ 
1.200,00 + VT. Interessados en-
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