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"Somos uma plataforma digital que tem o propósito de

melhorar as condições de empregabilidade no Brasil através

da revolução do processo de Recrutamento & Seleção."

Connekt-se

ildo@connekt.com

Ildo Tavares

 11 98338-5959

linkedin.com/in/ildotavares


