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Ref.: Apresentação - Portal do Taboão da Serra
O Portal do Taboão da Serra, é um Portal Eletrônico de Informações.
Concentramos várias informações úteis para que o visitante possa de forma rápida
encontrar vários tipos de sites e links.
Temos a parte de VAGAS EM ABERTO onde empresas colocam anúncios de vagas
gratuitamente e por tempo indeterminado.
Não é permitido citar produtos que vende, serviços que a empresa faz e endereço site.
Informações: Vaga, horários, requisitos, contato, benefícios e e-mail.
http://www.portaldotaboaodaserra.com.br/Vagas_Disponiveis.asp
No Portal você também pode encontrar o caderno de CANDIDATOS, onde as pessoas
se cadastram gratuitamente e por tempo indeterminado colocando as suas experiências
e dados para possível contratação.
http://www.portaldotaboaodaserra.com.br/Candidatos.asp
As Empresas, Serviços e Profissional Liberal podem se cadastrar conforme
informações na Tabela de Anúncio nesta página.
Nosso público é bem diversificado. Temos empresas, candidatos, pessoa física
procurando serviços, autônomos, estudantes, ....
Estamos com o Portal do Taboão da Serra desde 2000.
Criado por Tânia Parejo e hospedado por PHPM Informática, propriedade privada
sem vínculo político ou com qualquer órgão do governo.
Não temos vendedores de anúncios ou qualquer pessoa contratada para utilizar o nome
do Portal. Todo contato é feito através do email
portal@portaldotaboaodaserra.com.br .
Os anunciantes no Portal, estão do lado direito da página principal, são empresas que
consultamos e conhecemos os serviços sempre tirando informações e consultando o
procedimento.
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Nosso Perfil é bem diferente, nos preocupamos com a qualidade das informações e
Serviços. Gostamos de atender nossos visitantes e anunciantes de forma personalizada
e exclusiva.
A visitação é regional, estadual, nacional e internacional, predominando o Brasil claro.
Estamos em constante crescimento e com novos projetos para o Portal.
Acredito que com estas informações poderão ter uma visão melhor sobre nosso Portal.
Visite detalhadamente para ter uma visão completa.

Atenciosamente,

Equipe Portal

