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A GAzetA dos Municípios

EMCA abre inscrições 
para Processo Seletivo 

2018 em Taubaté

Tremembé distribui kits 
para TV Digital à

população carente

Prefeitura de Taubaté oferta 
vagas remanescentes para 

oficinas teatrais para
deficientes

A Escola Municipal de Ci-
ências Aeronáuticas Eng. 
João Ortiz (EMCA) abre 
na próxima segunda-feira, 
dia 4 de setembro, a partir 
das 9h, as inscrições para 
o Processo Seletivo 2018. 
Os interessados têm até o 
dia 11 de outubro (até às 
18h), para se inscrever, 
exclusivamente pelo site 
da Prefeitura de Taubaté.
A EMCA é uma escola 
técnica que tem por obje-
tivo formar o técnico em 
manutenção de aeronaves 
ou mecânico de manuten-
ção aeronáutica. A escola 
proporciona gratuitamente 
a formação técnica aero-
náutica em três especia-
lidades: Aviônica (partes 
elétrica e eletrônica e ins-
trumentos da aeronave); 
Célula (estrutura da ae-
ronave e seus sistemas) 
e Grupo Motopropulsor 
(motores convencionais e 
a reação). Cada especiali-
dade é um curso com du-

A Secretaria de Ação So-
cial juntamente com a 
equipe do Cadastro Único 
/ Bolsa Família, fizeram 
uma parceria com a em-
presa Seja Digital para a 
realização da entrega dos 
kits digitais.
Serão entregues aproxima-
damente 2.800 kits no Mu-
nicípio de Tremembé.

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté ofere-
ce 11 vagas remanescentes 
para deficientes visuais e 
15 vagas para cadeirantes 
que tenham interesse em 
participar de oficinas gra-
tuitas de teatro mambem-
be.
Foram disponibilizadas, 
no mês de agosto, 120 va-
gas para formação de tur-
mas, com 15 alunos cada, 
em dias e horários diversi-
ficados em aulas que serão 
ministradas pelo professor  

ração de dois anos. São 27 
vagas por especialidade.
O candidato a uma vaga 
precisa ter idade mínima 
de 17 anos ou completar 
até 31 de dezembro de 
2018; além do Ensino Mé-
dio completo. Candidatos 
cursando o terceiro ano do 
Ensino Médio também po-
derão participar, uma vez 
que a matrícula dos apro-
vados ocorrerá em janeiro 
de 2018. A escola iniciou 
suas atividades em 2004 
e até 2016 já formou 11 
turmas, num total de 528 
alunos. Dispõe de boas 
instalações e recursos para 
aulas práticas, incluindo a 
célula de um avião e um 
simulador de helicóptero.
Após o curso, para exercer 
a profissão, o aluno, obri-
gatoriamente, deverá rea-
lizar uma prova na Agên-
cia Nacional de Aviação 
Civil (ANAC), para ob-
ter a licença de mecâni-
co aeronáutico. O índice 

Receberão os kits a popu-
lação de baixa renda ins-
crita em programas sociais 
(Bolsa Família, Minha 
Casa Minha Vida, Tarifa 
Social de Energia Elétrica, 
entre outros) e no Cadas-
tro Único (CAD) do go-
verno federal.
Vale lembrar, que a li-
beração e a quantidade 

Márcio Gomes da Silva.
O sucesso foi tan-
to que formou-se  
uma turma para deficien-
tes intelectuais e, depen-
dendo da procura, existe 
a possibilidade da criação 
de novas turmas.
Os interessados devem 
comparecer ao Centro 
Cultural Toninho Mendes, 
das 8h às 12h e das 14h às 
15h, munidos de cópias do 
documento de identifica-
ção e do comprovante de 
residência.

de aprovação dos alunos 
da EMCA na ANAC é de 
98%; e 93% dos alunos 
que obtiveram a creden-
cial neste órgão, estão em-
pregados em empresas de 
manutenção.
Um acordo técnico-peda-
gógico entre a Prefeitura 
de Taubaté e o Exército 
Brasileiro também propor-
ciona aos alunos a realiza-
ção de estágio nas oficinas 
de manutenção das aero-
naves da Aviação do Exér-
cito.
A taxa de inscrição para o 
processo seletivo é de R$ 
35,00; paga através de bo-
leto bancário. As provas 
serão realizadas no dia 
29 de outubro, na EME-
FM Prof. José Ezequiel 
de Souza. O conteúdo da 
prova envolve Português, 
Matemática, Física, Inglês 
e Redação.
O edital, na íntegra, está 
disponível em www.tauba-
te.sp.gov.br/emca.

dos kits atenderão a um 
cronograma conforme a 
região do país em que a  
família vive.
Em caso de dúvidas, en-
tre em contato (12) 3674-
3910 ou compareça na 
Secretaria de Ação Social 
(Fundo Social) na Rua 
José Monteiro Patto, 195, 
Jardim Bom Jesus.

O projeto tem como obje-
tivo principal evidenciar 
que o teatro é um caminho 
de integração e que, inde-
pendente das limitações, 
todos podem se expressar 
através dessa modalidade 
artística.
Mais informações pelo 
telefone 3621-6040 ou 
presencialmente na Se-
cretaria de Turismo e  
Cultura que fica no Centro 
Cultural Toninho Mendes 
na Praça Cel. Vitoriano, nº 
01 no Centro.

Parque da Cidade inaugura 
Projeto CicloPinda com 20 

primeiras bicicletas

Transporte, lazer e saúde. 
Tendo como base esses 
três pilares, o Projeto Ci-
cloPinda foi lançado neste 
domingo (3), no Parque da 
Cidade. Para o lançamen-
to, foi feita a entrega das 
20 primeiras bicicletas, 
doadas pela empresa Bon-
taz, por meio do decreto 
5431, de 2017, que permi-
te a doação da iniciativa 
privada para  a Prefeitura.
Agora, essas novas bikes 
já estão disponíveis no 
Parque da Cidade, para 
passeios gratuitos no local, 
bastando deixar um docu-
mento com foto. As 20 
novas bicicletas são nos 
modelos infantil (duas), 
médio (quatro) e adultas, 
somando 12, sendo des-
sas, quatro com cadeirinha 

para levar as crianças e al-
gumas também em mode-
lo feminino.
Para o prefeito Isael Do-
mingues a criação do Ci-
cloPinda faz parte de um 
projeto mais amplo para a 
cidade. “Temos a missão 
de tornar Pinda em uma 
cidade inteligente. Inves-
timentos foram feitos na 
parte de segurança através 
do COI e em breve anun-
ciaremos alguns pontos de 
internet gratuita que possi-
bilitarão, além do Parque 
da Cidade, expandir o Ci-
cloPinda com novas bici-
cletas disponíveis para a 
população se deslocar gra-
tuitamente entre praças, o 
parque e o Bosque da Prin-
cesa, por exemplo”, expli-
ca o prefeito.

A mobilidade urbana é um 
desafio das cidades e do 
desenvolvimento susten-
tável. Pensar nesta mobi-
lidade de forma a tornar 
o trânsito mais coeso e 
fluente, é uma das metas 
do CicloPinda.
Além da mobilidade urba-
na eficiente, andar de bici-
cleta pode trazer inúmeros 
benefícios, tanto pontuais 
quanto globais e todos 
muito visíveis e eficientes, 
como a emissão zero de 
CO2, o condicionamento 
físico e mental, a saúde 
pública - pois esporte é 
saúde - e a experimentação 
da cidade em outro nível 
de percepção, quando a 
pessoa escuta e sente me-
lhor a cidade, e ainda evita 
todo o estresse diário. 
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Na Índia se ensina quatro Leis da Espiritualidade

A primeira diz: A pessoa que chega é a pessoa certa. Significa que nada 
ocorre em nossa vida por casualidade. Todas as pessoas que nos rodeiam, 
que se integram conosco está ali por uma razão, para que possamos apren-
der e evoluir em cada situação.
A segunda diz: O que acontece é a única coisa que poderia ter acontecido. 
Nada absolutamente nada, que ocorre em nossa vida poderia ter sido de 
outra maneira. Nem mesmo os detalhes mais insignificantes! Não existe, 
se acontecesse tal coisa talvez pudesse ter sido diferente. Não! O que 
ocorreu foi a única coisa que poderia ter ocorrido e, teve que ser assim 
para que pudéssemos aprender a lição e, então seguir adiante. Todas e 
cada uma das situações que ocorrem em nossa vida são perfeitas, mesmo 
que nossa mente e nosso corpo resistam em aceitá-las.
A terceira diz: Tudo acontece num momento determinado. Nem antes e 
nem depois! Quando estamos preparados para que algo novo aconteça em 
nossa vida, então é aí que terá inicio.
A quarta diz: Quando algo termina, termina. Simplesmente assim! Se algo 
termina em nossa vida é para a nossa evolução! Portanto, é melhor desa-
pegar, erguer a cabeça e seguir adiante.

Humor

Lá pras bandas de Belo Horizonte, um assaltante entra no banco, com 
uma arma na mão e fala pro caixa botar todo o dinheiro na sacola. Depois, 
com a sacola cheia, pergunta para o primeiro cidadão da fila:
- Você viu eu assaltar o banco?
O coitado respondeu:
- Claro que vi!
E toma um tiro nas fuças.
Em seguida vira para o segundo que estava discutindo com uma velha 
muito emperiquitada, vestida igual uma arara e pergunta a mesma coisa. 
O macho mais do que depressa responde:
- Olha, eu não vi nada. Eu nem estou vendo o senhor aqui! Mas a minha 
sogra, aqui do lado viu tudo, inclusive ela estava dizendo que conhece o 
senhor e que viu o senhor assaltar o caixa...
***
O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que 
tinha sido indicada por um dos diretores da empresa como sendo muito 
prendada. Ao encontrar a moça ele ficou extasiado. Era uma loira estonte-
ante, siliconada, corpo escultural, olhos verdes, bronzeada, ou seja, toda 
prendada. Refeito do susto e começando a dar instruções, ele fala: 
- Suponho que a senhorita saiba o que é uma fatura e o que é uma dupli-
cata... Estou certo?
E ela toda garbosa, responde:
- Mas claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra 
uma das pernas e duplicata é quando a gente quebra as duas...

Mensagens

As sete lógicas

1 – Faça as pazes com o passado, assim você não estragará o seu presente.
2 – O que os outros pensam de você não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo... Dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com a dos outros... Você não tem idéia de como 
os outros foram talhados.
6 – Pare de pensar muito... Você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
***
Aprendemos que para evoluir como ser humano é preciso praticar o bem. 
Por isso conhecemos de cor as virtudes que englobam bondade, como 
compaixão, generosidade, solidariedade, tolerância e paciência, porém, 
nem todos sabem usar essas qualidades na hora certa. Há uma grande 
diferença entre ser bom ou ser ingênuo e, é muito importante que essa 
diferença seja estabelecida. Primeiro, lembre-se de que boa ação não pode 
prejudicar quem a pratica. Segundo, o ato não pode tirar do outro a res-
ponsabilidade de si mesmo.

Pensamentos, provérbios e citações

O melhor lenço para uma lágrima é o sorriso da mulher amada.
Quanto menor a saia dela, mais meu pensamento nela.
Eu sei que nada sei.
A filosofia de um século é o senso comum do próximo.
Permita que eu escute a mim e não os outros.
Somente o amor pode juntar duas almas em um só coração.
A felicidade é a harmonia entre o pensar, o dizer e o fazer.
Não é dignidade que falta ao nosso mundo, o que falta é amor. 
A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.

VAGAS DISPONÍVEIS NO BALCÃO
DE EMPREGOS DE TAUBATÉ

AJUDANTE DE CARPINTEIRO
AJUDANTE DE COZINHA
COZINHEIRO(A) COMERCIAL
MEIO OFICIAL COZINHEIRO
ENGENHEIRO ELÉTRICO
TÉCNICO QUÍMICO – COM EXP. EM 
LABORATÓRIO – URGENTE
CHEFE DE COZINHA – URGENTE
GERENTE DE VENDAS – COM EXP. NA 
FUNÇÃO
FISIOTERAPEUTA – COM EXP. EM 
DERMATO FUNCIONAL
COZINHEIRO – COM CURSO DE GAS-
TRONOMIA
COZINHEIRO LÍDER – COM CURSO DE 
GASTRONOMIA
ACABADOR DE MÁRMORE – COM 
URGÊNCIA
TÉCNICO EM ELETRÔNICA – COM 
EXP. EM MANUTENÇÃO DE CELULAR
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MECÂNICO DE AUTOS – URGENTE
COZINHEIRA COMERCIAL – COM EXP. 

NA FUNÇÃO
FARMACÊUTICO – URGENTE
PADEIRO CONFEITEIRO
OPERADOR DE SUPERMERCADO – 
P.C.D.
PROMOTOR DE VENDAS – P.C.D.
VENDEDOR EXTERNO – COM C.N.H.
LUBRIFICADOR DE AUTOS – COM 
EXP. NA FUNÇÃO – URGENTE

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
CADASTRO
* RG E CPF (OU CNH)
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO
* CARTEIRA DE TRABALHO

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPRE-
GOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: segunda 
a sexta-feira, das 8h às 15h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@gmail.com

Crianças participam de 
vivência com seleção de 

Camarões em Pinda

Na tarde da última quinta-
feira (24), os alunos do 4° 
e 5° ano da Escola Muni-
cipal Regina Célia parti-
ciparam de uma vivência 
com os atletas da seleção 
de basquete de Camarões, 
no Ginásio Esportivo do 
Araretama.
As 65 crianças puderam 
interagir com os atletas, 
que esbanjaram carisma. A 
equipe da Semelp (Secre-
taria Municipal de Esporte 
e Lazer de Pindamonhan-
gaba) organizou os alunos 
em pequenos grupos e em 
cada um, dois atletas fica-
ram responsáveis por en-
sinar algumas técnicas do 
esporte.

Todos estavam muito 
animados, como a aluna 
Melani Sofia de Campos 
Souza, de 9 anos, da turma 
4°ano C. Ela comenta que 
adorou a experiência.“Eu 
achei muito legal o jeito 
que eles jogam, é muito in-
teressante”. Ela conta ain-
da que o evento foi acima 
de suas expectativas. “Eu 
pensei que fosse ser chato, 
mas foi muito legal, fiquei 
com vontade de começar a 
jogar”, disse.
As crianças afirmam ainda 
que conseguiram compre-
ender os jogadores africa-
nos pelos gestos, e que to-
dos os atletas foram muito 
atenciosos e pacientes.

A gestora de atividades es-
portivas, Priscila Mateus, 
explica que as crianças do 
bairro do Araretama mere-
cem esse tipo de interação. 
“A motivação foi dar opor-
tunidade para as crianças 
terem uma vivência com 
a modalidade de basque-
te, aproveitar a visita ao 
nosso ginásio e as nossas 
aulas disponíveis pra eles 
naquele local. Além de 
estarem pertinho de joga-
dores que representam a 
seleção de um país”, disse.
O Ginásio do Araretama 
oferece aulas de basquete-
bol para jovens de 6 a 17 
anos, nas segundas e quar-
tas-feiras às 8h, 9h e 10h.
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Médicos de Taubaté 
passam por treinamento 
para reforçar combate à 

tuberculose

Prefeitura firma TAC 
com estabelecimentos 

da avenida Itália

Médicos que atuam nos 
Pamos (Posto de Atendi-
mento Médico e Odontoló-
gico) de Taubaté passaram 
na manhã desta quarta-fei-
ra, dia 30 de agosto, por 
um treinamento com o ob-
jetivo de qualificar o diag-
nóstico de tuberculose no 
município.
O treinamento faz parte de 
uma série de estratégias 
da Secretaria de Saúde 
de Taubaté no combate à 

Representantes de bares e 
restaurantes localizados à 
avenida Itália formaliza-
ram na manhã desta quar-
ta-feira, dia 30 de agosto, 
a assinatura de um TAC 
(Termo de Ajuste de Con-
duta) com a Prefeitura de 
Taubaté. O documento se-
gue para assinatura do Mi-
nistério Público e visa nor-
matizar o uso de espaços 
públicos e o funcionamen-
to dos estabelecimentos de 
acordo com a legislação 
municipal.
Entre os compromissos 
assumidos pelos comer-
ciantes estão a redução 

doença. Além do diagnós-
tico, outras prioridades 
são o desenvolvimento 
de ações preventivas e de 
conscientização em áreas 
com maior concentração 
de casos, busca ativa de 
pacientes e monitoramen-
to do tratamento para re-
duzir o abandono.
Levantamento da Vigi-
lância Epidemiológica de 
Taubaté  indica que foram 
notificados no município 

do volume excessivo do 
som mecânico ou de apre-
sentações musicais, bem 
como a liberação do es-
paço público para circu-
lação dos pedestres. Estes 
assuntos já são objeto de 
atenção da Lei 5.201/2016 
e do Decreto Municipal 
13.410/2014.
Em caso do descumpri-
mento do TAC, os proprie-
tários estarão sujeitos ao 
pagamento de uma multa 
no valor de 22 UFMTs 
(Unidade Fistal do Muni-
cípio de Taubaté) por in-
fração. O valor da UFMT 
é de R$ 183,82.

264 casos de tuberculose 
entre o início de 2015 e 
agosto deste ano, com 6 
mortes e 17 registros de 
abandono no tratamento.
A tuberculose é uma doen-
ça infecciosa e transmissí-
vel, causada pela bactéria 
Mycobacterium tubercu-
losis, que afeta priorita-
riamente os pulmões, mas 
pode atacar outros órgãos 
ou sistemas. A transmissão 
da doença ocorre quando 
um indivíduo, infectado, 
lança partículas no ar ao 
falar, espirrar ou tossir.
Para prevenir a tuberculo-
se, é necessário imunizar 
as crianças ao nascer, ou, 
no máximo, até 4 anos, 11 
meses e 29 dias com a va-
cina BCG. A vacina está 
disponível, gratuitamente, 
nas salas de vacinação das 
unidades de saúde.

A reunião desta quarta-
feira foi provocada após 
a constatação de irregula-
ridades por parte dos fis-
cais de órgãos técnicos da 
prefeitura, requisições de 
informação pelo Ministé-
rio Público e denúncias e 
reclamações de moradores 
do entorno do local.
Além dos proprietários 
dos estabelecimentos, par-
ticiparam da reunião repre-
sentantes das secretarias 
dos Negócios Jurídicos, 
Planejamento, Serviços 
Públicos, Meio Ambiente, 
Mobilidade Urbana e Se-
gurança Pública.

Projeto conscientiza 
crianças sobre

reciclagem em Pinda

FSS abre inscrições para 
curso de cozinheiro

básico em Pinda

Os alunos e professores da 
Escola Municipal Profes-
sor Paulo Freire estão de-
senvolvendo o Projeto de 
Responsabilidade Social: 
“O papel que transforma”. 
E uma das ações planeja-
das foi a oficina de papel 
que aconteceu nos dias 23 
e 25 de agosto.
Durante a oficina, os alu-
nos aprenderam a reuti-
lizar papel e papelão na 
criação de máscaras e es-
culturas. A partir dos mo-
delos apresentados, os alu-
nos desenvolveram novas 
peças.
O objetivo é conscienti-
zar as crianças sobre o uso 
excessivo do papel e a ne-
cessidade da utilização de 

O Fundo Social de Soli-
dariedade está com inscri-
ções abertas para o Curso 
Profissionalizante de Co-
zinheiro Básico, somente 
nesta quarta (30), quinta 
(31) e sexta-feira (1º), das 
8 às 17 horas. Inscrições e 
aulas são gratuitas.
Para realizar sua inscri-

maneira mais responsável 
e sustentável.
Para auxiliar as crianças, 
a escola convidou o ex
-aluno Thiago de Souza 
Campos, hoje artista plás-
tico pela Faculdade San-
ta Cecília, para ministrar 
momentos de magia e des-
contração. “Thiago estu-
dou aqui em nossa unida-
de entre os anos de 2000 e 
2005. Desde pequeno de-
monstrava habilidade com 
papel, ele fazia esculturas 
apenas com sulfite e cola. 
Hoje é um orgulho pesso-
al recebê-lo em nossa es-
cola”, afirma a professora 
Esther Alves da Silva.
O projeto também se pre-
ocupa com o descarte do 

ção, o interessado deve-
rá ser maior de 16 anos e 
apresentar comprovante 
de endereço de Pinda-
monhangaba, RG, CPF 
e carteira de trabalho.  
O principal requisito é não 
ter nenhum tipo de curso 
em cozinha. As inscrições 
deverão ser realizadas na 

papel, o que leva as turmas 
a recolherem diariamente 
os papéis que sobram du-
rante as atividades, com 
o objetivo de encaminhar 
para a reciclagem.
Entre as ações planejadas 
será desenvolvido este ano 
desfile de moda, feira de 
troca de livros e feira de 
troca de brinquedos pro-
duzidos com materiais re-
cicláveis.
“A animação com o proje-
to continua e é confirmada 
no rosto de cada criança 
preocupada com o meio 
ambiente. Eu gostaria de 
agradecer o Thiago, pela 
parceria com a nossa es-
cola”, acrescenta a gestora 
Fabíola Queiroz. 

sede do Fundo Social de 
Solidariedade, rua Depu-
tado Claro César, 53, cen-
tro.
O Curso Profissiona-
lizante de Cozinhei-
ro Básico terá início no  
dia 11 de setembro, com 
um total de 300 horas-au-
la.

VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT DE TAUBATÉ
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRABALHO -NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H

Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas  entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatvagas@gmail.com

Ajudante de eletricista
(temporária 10 dias)
Alinhador de Pneus
Auxiliar de Limpeza
(P/ Pessoa com Deficiência)
Auxiliar de Cozinha
Camareira de Hotel
Cozinheiro Geral para Hotel
Garçom


