20 E 21 DE ABRIL DE 2019

4
CAPTADOR(A) de imoveis
Captar imóveis p/venda/loca
ção, prospectando clientes
proprietários e investidores,
divulgando os serviços da
Imobiliária. Boa comunicação verbal e escrita,c/CRECI
ou curso TTI (em andamento
ou concluído) ou disposto a
se matricular; ofer.ajuda de
custo,
treinamento,ótima
estrutura e possibilidade óti
mos ganhos.Enviar CV para
evelyn@piramideimoveissjc.
com.br
1565680

CORRETOR(A) de Imoveis
com exp.em vendas imóveis
terceiros,
usados,prontos.
Oferecemos apoio gerencial
treinamento, celular corpora
tivo,ótima estrutura em Imo
biliária tradicional no merca
do de SJC, exc.comissões.C/
CRECI, disponibilidade integral e proativo. Enviar CV.:
evelyn@piramideimoveissjc.
com.br
1565679

ADMITE EM CARAGUÁ
renda mensal acima $ 5 Mil
moças p/privê acima 18anos
sem experiencia. Oferec.
moradia ligue a cobrar para
Dani (12) 991-600-600
1565662

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) próximo ao Jardim
Satélite. (12) 98248-6842

MOTORISTA
Freelancer com experiência
em carro automático,
que resida em SJC. Enviar CV: financeiro@
nfadvogados.com.br
(12) 3942.1802

OFEREÇO AOS INTERESSADOS e investidores a
venda ou locação da área
onde fora instalado por 23
anos o Colégio Objetivo na
Avenida Doutor Nelson D'Avila número 1757 por volta
de quatro mil e oitocentos
metros quadrados que estão
disponíveis ! Entrar em contato pelo (14)99725-5542

1565647

1564831

1565723

PONTO RARO - Melhor
Local - Vila Ema - p/ Ótica,
Brinquedos, Sapatos, etc...
Ao lado da Villarreal, 50m²
Aluguel baixo (12) 39785059 / 98156-3000 c/ Beth
1565555

CONSÓRCIO
CONTEMPLADO Crédito R$ 305 mil p/
compra de imóvel, Constr
Capital de giro - Peço R$ 35
mil + Transf. div. Tel: (12)
99607-3559 (Particular)
1565494

POUSADA PARK AQUÁTICO "Arrendo" Aptos,
Casas, Chalés e Alojamentos mobiliados p/ 200 pessoas (Fem./Masc.) Restaurante p/ 400 pessoas, estacionamento p/ ônibus e carros,
camping, trilha e cascata,
campos de Futebol e Vôlei
(área total 3 alqueires), brin
quedos, vestiários, sanitários, 3 piscinas c/ toboágua (6
metros), escorregador, lagos, (com água corrente da
montanha), tirolesa, quiosques com churrasqueira e
internet. Local: Caraguatatuba/SP - Praia Massaguaçu. Aceito intermediação Corretor. Tratar F:  (12)
3883-2665/ (12) 98127-1333
E-mail: caraguatalinda@hot
mail.com
1565595

