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Não é de nossa 
responsabilidade 

o conteúdo 
dos anúncios 

publicados nem 
a idoneidade 

dos anunciantes

SENHORES 
LEITORES
Atenção antes 
de contratar 
um serviço!

SAPATARIA 
SÃO JORGE
Consertos de calçados e bolsas. 
Mudamos p/ R. Alfr. Pujol, 178, 

em frente ao nº antigo.

e-mail: chaveirohamyr@hotmail.com     2208-2859

CHAVEIRO HAMYR CREDENCIADO GOLD
Abertura Auto - Residência - 24 horas (plantão). 
Atendimento em domícilio com cópias na hora. 
Travas de Segurança - Chaves - Fechaduras.
Rua Alfredo Pujol, 565 (banca de jornal)

SEBASTIÃO ROCHA
EMPREITEIRO

Serviço de pedreiro, pintor, 
pisos, azulejos, telhados, enca-

namento e reforma em geral
96295-6633
97118-3103

EXECUTAMOS
Todos os serviços de 

pedreiro, colocação de 
pisos, porcelanatos, 

textura e pintura em geral.
Cel: 96370-9672

ESTAMOS CONTRATANDO
Contado Publicitário, com experiência, para  
trabalhar externo. Ótimas comissões. Enviar

currículo para: comercial.agzn@terra.com.br

RASPAGEM DE TACOS
3483-6016/ 99780-6926%

A Presidente do Centro Social Lauzane Paulista, no uso das 
atribuições previstas no artigo XI do Estatuto Social, con-
voca para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 
sua sede à Rua Ramal dos Menezes, 136 - São Paulo - SP, 
no dia 19 de fevereiro de 2018 às 14:00 horas, em primeira 
chamada e 14:30 horas, em segunda chamada, com qual-
quer número de presentes, para deliberar sobre: 

1. Prestação de contas do exercício de 2017; 2. Relatório de 
Atividades do CEI - exercício de 2017; 3. Assuntos Gerais. 

São Paulo, 9 de fevereiro de 2018 
lvany Athanasio Kumeda - Presidente 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

NUNES JArdiNAgEM

Tel: 98516-8460 / 95731-2210 Paulo

Manutenção de jardinagem em geral.
Orçamento sem compromisso.

Contrata para atuar na Zona Norte da  
Capital/SP. (Rodoshopping Fernão Dias)

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
Requisitos Necessários: •Nível médio completo 
•Experiência em atividades administrativas,  
financeiras e atendimento ao público.
Requisitos Desejáveis: •Cursando nível superior.
Conhecimentos: •Domínio de informática  
(Windows e Pacote Office).

Código: 002/2018

O processo seletivo terá as seguintes etapas: ava-
liação curricular, prova de conhecimentos especí-
ficos, redação e entrevista. Interessados enviar o 
currículo para o e-mail: fernaodias.sp@sestsenat.
org.br, até o dia 16/02/2018. Para cadastro no pro-
cesso seletivo será obrigatório informar no campo  
“assunto” o código da vaga. 

Se pessoa com deficiência, conforme definição do art. 2º da Lei nº 
13.146, de 16 de julho de 2015, aprovada no Processo, terá priorida-
de na contratação, conforme previsto no artigo 93 da Lei 8.213/91. No 
entanto, será imprescindível apresentação de laudo médico conclusivo 
do enquadramento no Decreto nº 3298/99 ou Certificado de reabilitação 
profissional emitido pelo INSS. A não observância do disposto no Código 
de Ética do SEST SENAT (acesso em: www.sestsenat.org.br), ensejará a 
desclassificação em qualquer fase do processo seletivo. Esse processo 
seletivo terá validade de 12 meses a partir da data do anúncio.

RASPAGEM DE TACOS
3942-3939 / 99735-1517

O melhor acabamento da ZN
%


