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Estamos há mais de 40 anos
auxiliando trabalhadores a 
encontrarem seu espaço no
mercado de trabalho. 



Conectar empresas e
candidatos. Facilitando
a triagem e busca por
novos funcionários

Auxiliar as empresas
a encontrar o melhor

crescer.

Intermediamos o contato
entre candidato e
empregador.

Fornecemos o melhor apoio
possível com o objetivo que
todas as partes saiam
satisfeitas.

Atendimento humanizado
para nos conectar com o
público.



25 MIL
EXEMPLARES

SEMANAIS

Vagas de A a ZMais atrativo que

Custo baixo para
o candidato

Nas bancas e para
o público certo

AMARELO
COM A NOSSA MARCA

DISTRIBUIÇÃO EM
TODA GRANDE 

SÃO PAULO

R$ 1,50



O resultado foi sensacional,
conseguimos contratar!

Conheci o Amarelinho por meio de
indicação. O processo de cadastro
da vaga foi simples e fácil. Logo após
a publicação, já tinha candidatos em
busca da vaga. O resultado foi ótimo e
superou as expectativas.

Anderson Manuel
Gerente de Marketing

Nossa vaga foi preenchida com
o anúncio no Amarelinho!

E ainda estamos "garimpando" alguns
currículos para substituições dentro
do quadro ativo. O Amarelinho foi a
melhor ferramenta de captação de
currículos que já utilizamos.
Muito obrigado!

Rodrigo Bernardino
Proprietário

Como sempre o anúncio no
Amarelinho teve um ótimo
retorno!!!

Conseguimos contratar 6 ajudantes 
de jardinagem.

Natália Mosna
Analista de departamento
pessoal

92% DAS EMPRESAS
VOLTAM A ANUNCIAR



Empregos
Empregos
De A a Z

Cursos
Vagas para

PcD

Serviços e
OportunidadesAdvogados

Consultoria e
Serviços em RH

Estágios Alternativos Comunicados

anúncios publicados também no Amarelinho Digital

somente veiculados no Jornal O Amarelinho

SEÇÕES PARA VEICULAÇÃO



MODULADO

Utiliza apenas palavras  para
descrever as informações da
vaga.

É organizado por ordem
alfabética na seção
“Empregos A a Z”.

Esse formato é comercializado
por número de palavras e
pode ser destacado.

CENTIMETRADO

É comercializado por tamanho
(centímetro x coluna) e utiliza

suas informações.

Fica localizado na seção
“Empregos”.

FORMATOS



4 Col. x 13 cm
(11,8x13 cm)

2 Col. x 13 cm
(5,7x13 cm)

4 Col. x 6 cm
(11,8x6 cm)

1 Página
(24x26 cm)

1/2 Página Horizontal
(24x13 cm)

1/2 Página Vertical
(11,8x26 cm)

6 Col. x 13 cm
(17,9x13 cm)

FORMATOS DE ANÚNCIOS CENTIMETRADOS



COMECE HOJE A
RECEBER CURRÍCULOS!

comercial@oamarelinho.com.br
(11) 3095-4000
(11) 94793-3487


