
589078435

589093893

589098233

589019932

589075662

MOTORISTA DE VEÍCULOS 
PESADOS DE MERCADORIAS

MOTORISTA DE VEÍCULOS 
PESADOS DE MERCADORIAS
INSPETORES E TÉCNICOS, DA

SAÚDE, DO TRABALHO E 
AMBIENTE

ENGENHEIRO DE OBRAS DE 
ENGENHARIA CIVIL

PRODUTOR E REALIZADOR, 

PROFISSÃO
a. A condução de veículos automóveis pesados, com ou sem atrelado, e 
autobetoneiras; b. A entrega em perfeitas condições no local de destino 

do material e/ou equipamento que transportar e sobre o qual é 
responsável; c. Adoptar, em caso de avaria ou acidente, as providências 

adequadas as quais incluem a recolha dos elementos que se revelem 
necessários para apreciação pelas entidades competentes; d. Zelar pelo 

bom estado de funcionamento, conservação e limpeza do veículo e 
proceder à verificação directa dos níveis de óleo, água, combustível, 

incluindo o estado e pressão dos pneumáticos.
Pessoa com competência na condução de veículos pesados de 

mercadorias que tenha boas aptidões físicas.
QUEM PROCURAMOS? Gostas de ajudar os outros através do teu 

conhecimento e experiência? És pro-ativo(a), empenhado(a) e resiliente?
És organizado(a), e gostas de atingir objetivos? Ambicionas ser um 

especialista na tua área? Gostas do contato com diferentes áreas de 
atividade como forma de adquirires um conhecimento mais diversificado 
do tecido empresarial? Então tens o perfil para ser um consultor Vexillum 

e te juntares à nossa equipa!   DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO E 
REQUISITOS  Pretendemos recrutar, para a zona da Grande Lisboa, o 
seguinte perfil: - Licenciatura/Mestrado em Engenharia e/ou Gestão  - 
Técnico Superior de Segurança e Saúde no Trabalho (preferencial) - 

Formação de auditor interno ISO 9001  - Experiência com a norma ISO 
9001  - Capacidade de Gestão de Projetos  - Carta de condução  - 

Desempregado há mais de 4 meses com inscrição no IEFP
Domus Arbor - Carpintaria, procura Engenheiro Civil para a realização 

das seguintes tarefas: - Orçamentação; Gestão de encomendas e 
calendários de obra.

Um Videógrafo, Editor de vídeo , Motion e Animação com competência 

REQUISITOS
SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA
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589092370

589095352

589092096
589096434

589092091
589089258

589092465

DE TELEVISÃO E RÁDIO

COZINHEIRO

COZINHEIRO

EMPREGADO DE MESA
EMPREGADO DE MESA

CABELEIREIRO E BARBEIRO
MASSAGISTA DE ESTÉTICA

GOVERNANTE DOMÉSTICO

PROFISSÃO
em vários formatos de captação, de eventos a publicidade, entrevistas e 

conteúdo scripted.  Altamente criativo nas decisões de criação de 
conteúdos. Master em Adobe CC, e facilidade em dominar os vários 

softwares do pacote Adobe.  Um All rounder que não cede e consegue 
dar o extra mile.Outros materiais de produção que complementem o 

projeto, como fotografias, peças de design gráfico, etc. Escrita de Guiões 
/ Storyboards

Cozinhero(a) com pelo menos 2 anos de experiência profissional, de 
preferência que saiba confecionar comida Africana, sentido de 

responsabilidade e assiduidade no trabalho
Função especifica: Churrasqueiro/Assador.  Saber fazer churrascos. Ser 

independente e organizado com iniciativa própria.
PARA DESEMPENHAR AS FUNÇÕES INERENTES À PROFISSÃO

Procura-se pessoa dinamica, assídua, com espírito de iniciativa, para 
trabalhar em restaurante e café situado na Praia das Maçãs.

Pretende-se cabeleireiro/a com experiência mínima de 3 anos.
Massagista formada em massagem tailandesa, com experiência em 
massagem tailandesa, e com conhecimento de nervos, tendões e 
músculos, para fazer massagens terapêuticas, e de relaxamento 

muscular, para melhorias do bem estar-físico.
Deve gostar e demonstrar gosto pelo trabalho doméstico; deve ter 

competência para o desempenho das funções; deve ser organizada, 
saber coordenar as tarefas e outras pessoas, como outras empregadas 

do serviço domésticos e jardineiros, e compreender as instruções que lhe
sejam dadas; deve saber comunicar e adequar o seu comportamento às 

diferentes ocasiões; deve saber gerir o orçamento disponível para 
compras relacionadas com a vida familiar e efetuar as compras 

necessárias em conformidade; deve saber cozinhar; deve conseguir 
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589092951

589093985

589086941

589090141

589087145

589093263

GOVERNANTE DOMÉSTICO

INSTALADOR DE SISTEMAS 
SOLARES FOTOVOLTAICOS

OUTROS TRABALHADORES 
NÃO QUALIFICADOS DA 

INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA

OUTROS TRABALHADORES 
NÃO QUALIFICADOS DA 

INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA

OUTROS TRABALHADORES 
RELACIONADOS COM 

VENDAS, NE
AJUDANTE FAMILIAR

PROFISSÃO
preparar malas de viagem com autonomia; deve gostar de animais 

domésticos, saber trata-los e interagir com eles, incluindo passeá-los, e 
respeitá-los.

candidato que tenha tido experiência mínima de 3 anos consecutivos 
como interna numa casa com crianças e bebe. Que seja fluente em 

espanhol e que perceba bem português. Horario flexível e disponibilidade
para trabalhar fins de semana. Que goste e saiba cuidar de crianças e 

bebe de 8 meses, com paciência para brincar. Que saiba cozinhar bem, 
limpar a fundo e passar muito bem a ferro.

PRETENDE-SE RECRUTAR FUTUROS TÉCNICOS E AJUDANTES 
PARA INSTALAÇÃO DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS. DÁ-SE 
PREFERÊNCIA A CERTIFICAÇÃO COM ELETRICISTA OU 

INSTALADOR DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS DÁO FORMAÇÃO
Executar tarefas inerentes ao manuseamento, à preparação, 

conservação e transformação do pescado, tendo em conta critérios higio-
sanitários e de qualidade dos produtos.

AJUDANTE/ APRENDIZ DE SERRALHEIRO COM VONTADE DE 
APRENDER A PROFISSÃO,  ORGANIZADO E AUTÓNOMO 

SEGUINDO AS INDICAÇÕES DADAS. CONDIÇÕES PARA CRESCER 
PROFISSIONALMENTE. RETRIBUIÇÃO MENSAL PODERÁ SER 

AJUSTADA CASO DEMONSTRE JÁ ALGUMA EXPERIÊNCIA.

Procuramos ajudante familiar para exercer funções na nossa Instituição 
na valência de lar, com gosto por trabalhar com idosos, espírito de 

equipa, responsabilidade, pontualidade e assiduidade.
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589085369
589085370
589093269

589097723

589096432

589097727

589090140

BOMBEIRO
BOMBEIRO

TRABALHADOR NÃO 
QUALIFICADO DE 

ENGENHARIA CIVIL
CARPINTEIRO DE LIMPOS E 

DE TOSCO

OUTROS TRABALHADORES 
QUALIFICADOS DA 
CONSTRUÇÃO DE 

ESTRUTURAS BÁSICAS E 
SIMILARES, NE

PEDREIRO

REGULADOR E OPERADOR 
DE MÁQUINAS-
FERRAMENTAS 

CONVENCIONAIS PARA 
TRABALHAR METAIS

PROFISSÃO
Ser bombeiro, carta de pesados

ser bombeiro, carta condução com grupo II
PARA TRABALHAR COM OS TECNICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 
NA PASSAGEM DE CABOS EM CONDUTAS . NÃO NECESSITA TER 

EXPERIENCIA.
Possuir robustez física, boas capacidades de liderança, espírito de 

trabalho em equipe, boa capacidade de resolução de problemas a nível 
de trabalho.

A oferta de emprego que aqui se apresenta foi desenhada para um perfil 
de trabalhador a integrar na área fabril (operacional/produtiva) da 

Belgrani, que é uma empresa especializada na transformação de rochas 
ornamentais para o setor da construção civil, especialmente para 

cozinhas e casas de banho. O trabalhador a integrar deverá 
desempenhar tarefas de medidor e/ou montador/assentador.

Possuir robustez física, boas capacidades de liderança, espírito de 
trabalho em equipe, boa capacidade de resolução de problemas a nível 

de trabalho.
Procuramos pessoa responsável, organizada, com experiência na área, 
que consiga realizar as diversas tarefas inerentes á função. A retribuição 

mensal será ajustada conforme experiência demonstrada. Boas 
condições de trabalho, integração em equipa estável.
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SINTRA
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SINTRA
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