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PROF. ESPECIALISTA EM
INGLÊS - Ensino Médio, a
combinar, 1 vaga: Taubaté SP - Colégio Max. Ministrar
aulas que promovam o de
senvolvimento integral do
aluno, por meio da promo
ção de um ambiente intera
tivo que estimule as cope
tências, habilidades e po
tencialidades do aluno. For
mação Superior, experiência
anterior em Colégios Particu
lares. Conhecimentos de re
cursos de tecnologia aplica
da à educação e boa profici
ência digital. Enviar curricu
lum no email: secretaria2@
maxeducacional.com.br
1575846

ACOMPANHANTES
A MEU MEL LINDAS
Meninas, morenas, ruivas e
loirinhas. td gostosinho
Taubaté (12)3631-2299/
(12) 98849-0056
1575810

ANY E YASMIN -2 amigas
Loirinha 18a., corpinho durinho / Morena lactante 20a.
baixinha de pegar no colo.
1ª vez anúnciadas.  (12)
99683-8326 / 3921-3167
1575632

BIANCA
MASSAGISTA/
Depilação Mulher 40 anos
tenho local. Vl. Tatetuba.
Atendo Sozinha Somente
Homens c/ hr marcada. Não
atendo pessoas alcoolizadas
(12) 99739-6215 Whats

ESTAMOS EM BUSCA DE
TUTOR - Com formação e
experiência em "pedago
gia" para acompanhamento
atividades escolares menino
(condição especial),14 anos,
de segunda a sexta das 07:
30 às 17:30. R$ 120,00 dia,
já incluído VT. Imprescindí
vel saber dirigir e ter CNH
ativa. Encaminhar CV para
jfrancosjc@gmail.com

1575778

CASA DAS GATAS CIA
Perfeita c/ custo q cabe no
seu bolso, loc. tranquilo com
perfis variado de garotas.
whats(12)98856-8364/ 3019
1015 casadasgatas. sjc.br
1575857

GIGI MASS. C/ BEIJOS
Doce e sensual te espera p/
um encontro inesquecível c/
muitos beijos loc. privativo
no Centro (12) 98102-9248

1575840

AUXILIAR DE ESCRITÓ
RIO - Com ou sem experiên
cia, salário R$ 1.250,00 +be
nefícios. CV p/ departamen
todeselecao36@gmail.com
1575856

EMPRESA DE TRANS
PORTE de Carga, está agre
gando Van, Caminhão 3/4 e
Toco. Entrar em contato pe
lo telefone 2139-1910 / 997
35-2736 falar com Valdeci

VDO RESTAURANTE - Ex
celente localização, amplo
espaço com dois ambientes.
Decoração moderna, valor R
$ 140.000,00 Tel. (12) 9825
4-7830/ (12) 98890-5941.
1575883

1575845

1575652

EMPRESA MG CARRETÉ
IS - SJC, ramo de Carretéis
de MDF. Está com vaga pa
ra motorista de caminhão.
Jornada de trabalho de 2ª a
6ª feira, horário comercial,
salário a combinar, com ex
periência comprovada em
carteira. Interessados enca
minhar currículo p/ e-mail
daniel@mgpack.com.br
1575880

1575802

IRIS SEXY MASSAGISTA
tenho loc. Sigilo, limpo e
seguro c/ garagem e ducha
privativa! Teste seus limi
tes na massagem Tântrica
(12) 98235-7470

CONTRATA MASSAGISTA - Damos treinamento,
somente 50 $ a diária. Falar
com a Amanda  (12)
98113-6139
1575819

LOTUS MASSAGEM AS
Mais Belas massagistas c/
local climatizado e discreto
msg a 4 mãos tântrica c/ fi
nalização (12) 988055919/ 3922-1149 www.
lotusspa.com.br
1575858

MASSAGISTA
(Nanda
mendes), 3 tipos de massa
gens, com final feliz. 991654786 Zona Sul, Zona Leste e
a domicílio. Beijo aguardo.
1575884

