6

18 de agosto de 2017

EDITAIS/GERAL

ANO XXIV • Nº 3378

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

Polícia Militar lança
edital do curso para
formação de oﬁciais

CLASSIFICADOS
ANPr

SERVIÇO- SCS Construções, Reformas em geral, bem como pinturas e
grafiato. orçamento sem
compromisso. Contato:(41)
99890-9699 Cardoso
ALUGA AP 54M2, 2 quartos,
mobiliado, 1 vaga. Guaraituba - Colombo/PR. Valor
R$ 950,00. Condomínio R$
220,00. Fone: 9 9990-1276
falar com Andreia
Trabalho com jardinagem,
roçadeira própria e como
chacreiro também com
disponibilidade de morar
no emprego.(41)991048292
falar com Miguel Kominiak.

Desde o início os alunos fazem estágios administrativos nos
quartéis, ao ﬁm do curso, nas ruas

A Polícia Militar do Paraná divulgou nesta quarta-feira
(16) o edital para os interessados em ingressar no Curso
de Formação de Oﬁciais (CFO) da Polícia Militar do Paraná. As inscrições poderão ser feitas até as 23h do dia 14
de setembro pelo Núcleo de Concursos da Universidade
Federal do Paraná (UFPR). Estão sendo ofertadas 10 vagas
para a Polícia Militar.
Para participar do concurso, os candidatos devem ler
atentamente o edital e obedecerem aos pré-requisitos básicos. A inscrição deve ser feita pela Internet (www.nc.ufpr.
br), mediante o preenchimento do formulário de inscrição, e
só será consolidada após o pagamento da taxa de inscrição
ou após a homologação da isenção dessa taxa.
Desde o início os alunos fazem estágios administrativos
nos quartéis e, ao ﬁm do curso, nas ruas. No último ano de
formação, os cadetes fazem estágios operacionais supervisionados, nos diversos batalhões do estado e atividades
da corporação. O salário do cadete do 1º ano do curso é de
R$ 3.213,61. Informações: portal.nc.ufpr.br/PortalNC/Home.

AGORAPARANA.COM.BR

ANUNCIE
SUAS ATAS E
EDITAIS AQUI!

41 3667-1900
comercial@
agoraparana.
com.br

Vende-se terreno de 7x30m
com casa mista de 48 m2, na
Rua Catarina Knapik, 473, em
Quatro Barras. Interessados
ligar p/ 9701-9140. Aceito
carro.
Vendo câmera digital Nikon
D-60 com bolsa e acessórios, 1 objetiva 18-55 e
uma objetiva 200mm, valor
1.200,00, falar com Lima no
fone 99702907
TERRENO - Vende-se terreno na Rua Rio Tocantins.
Zona mista consolidada,
próximo a Av. Irai, em Pinhais. 1500 m² , com capacidade para 4 pavimentos.
R$ 900 mil, aberto a negociação. Tratar: 88667172
TERRENO - Vende-se terreno na Rua 1°de Maio, em
Pinhais, próximo a caixa
econômica. 980 m² , zona
central, com duas casas em
alvenaria, com capacidade
para 8 pavimentos. R$ 1,5

milhão, aberto a negociação. Tratar: 88667172

qualquer serviço na área.
Telefone: 9228 3771 - Felix

ALUGO BARRACÃO na
área industrial de Pinhais,
localizado na Rua Mandaguari, número 1612, próximo
da Empresa Nilko. O local
conta com 380 M2 de área
construída, dois escritórios,
três banheiros, 205 M2 de
pátio. Consulta comercial liberado para qualquer ramo
e atividade industrial ou comercial. Interessados entrar
em contato: (41) 9144- 5858.

Casal sem ﬁlhos procura
casa para alugar na região
de Pinhais Bairros Vila Amélia ou Vila Maria Antonieta,
quem tiver a casa entrar em
contato pelo número 3669
7900, falar com Jô Almeida.

Vende-se geladeira Eletrolux 250 branca com refrigerador. Especiﬁcações: 1,40m
de altura, 0,55m de profundidade e 0,55 de largura.
220W. R$ 100. Tratar com
Rosilene: (41) 3672-6047.
Faço pinturas, graﬁatos e
reformas. Tel: 9927-9210 /
9586-4782 falar com João.
Ofereço-me para trabalhar
como cuidadora de idosos,
possuo experiência e referencia, horário disponível.
Tratar: 9780-1178
Vende-se terreno 13x12,
Rua Princesa Isabel 370,
Jardim Bela Vista, Piraquara/Pr. Tel: 8436 8795 Dirceu
/ 8436 8796 Lola.
Vende-se casa comercial
próximo a Campo Comprido, terreno 12x50 e casa 120
metros. Valor 255 mil troco
por casa em Quatro Barras
de menor valor. Tel: 3649
2505 / 9879 1828.
Trabalho com Construção
Civil: Casa, sobrados e

Vende-se Polo 1.8 MI, 2000,
prata, 4p, dir. hid., ar cond.,
alarme, trava, roda liga leve,

133 mil km. Ótimo estado.
R$ 10 mil. Aceito propostas.
T: (41) 9602-2802 ou 95862908 c/ Américo.
Aluga-se casa comercial
110 m² + edícula nos fundos 77m² para serviços A
1º R$1600,00 a 2º R$900,
localizada Na Avenida Maringá Conjunto Áquila,
Telefone: 8881-7009 e
8442-6950

PRECISA-SE DE CAÇA TALENTOS!
Precisa-se de Olheiros para indicação de
modelos para a Agencia WR.
Ótimos ganhos + Bônus
Interessados ligar para o numero:
(41) 3357-7467 e marcar uma entrevista

MODELCORTE

CORTE COMPUTADORIZADO!
ROUTER CNC 3D E 2D e Laser. Qualidade, Rapidez, Preço baixo.

Letras caixa, Moldes, Modelos, Peças técnicas, Móveis, painéis
decorativos, Artesanato. ACM, alumínio, PVC, PS, MDF, plásticos
de engenharia.

(41) 3339-0531/ 9940-4196
modelcorte@gmail.com

www.modelcorte.com.br

