
589078435

589093893

589098233

589078149

MOTORISTA DE VEÍCULOS 
PESADOS DE MERCADORIAS

MOTORISTA DE VEÍCULOS 
PESADOS DE MERCADORIAS
INSPETORES E TÉCNICOS, DA

SAÚDE, DO TRABALHO E 
AMBIENTE

DIRETOR DAS INDÚSTRIAS DE
CONSTRUÇÃO E DE 
ENGENHARIA CIVIL

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
De forma a corresponder devidamente às solicitações com queterão de 
lidar, e numa vertente mais técnica, os candidatos para além de possuir 

umapersonalidade responsável que lhes facilite o cumprimento das 
tarefas que lhespossam ser confiadas, deverão combinar o espírito de 
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589087732

589092096
589096434

589092465

589092951

EMPREGADO DE MESA

EMPREGADO DE MESA
EMPREGADO DE MESA

GOVERNANTE DOMÉSTICO

GOVERNANTE DOMÉSTICO

PROFISSÃO
abertura ao sentidocrítico, de forma a poderem contribuir com ideias para 

o trabalho em desenvolvimentoe ao mesmo tempo beneficiar da 
aquisição de conhecimentos directamentederivados do trabalho práctico 

em cenários reais e diversos.
- FORMAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO DE MESA E BAR AR E/OU 

EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA ÁREA (PREFERENCIAL); - 
DOMÍNIO DE INGLÊS ; - CONHECIMENTO DE VINHOS; - 

APRESENTAÇÃO CUIDADA; - DINAMISMO E PRÓ-ATIVIDADE; - 
SENTIDO DE RESPONSABILIDADE;

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.
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 
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, 

REQUISITOS

SINTRA

SINTRA
SINTRA

SINTRA

SINTRA

LOCALIDADEN.º OFERTA

OFERTAS DE EMPREGO
Unidade Emissora: Data de Emissão N.º de Folhas

2022-01-18Serviço de Emprego de Sintra        2         /        4         



589081362

589093985

589086941

589094722

589093263

589093726

589097723

ELETRICISTA DE 
CONSTRUÇÕES E SIMILARES

INSTALADOR DE SISTEMAS 
SOLARES FOTOVOLTAICOS

OUTROS TRABALHADORES 
NÃO QUALIFICADOS DA 

INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA

OUTROS TRABALHADORES 
NÃO QUALIFICADOS DA 

INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA
AJUDANTE FAMILIAR

TRABALHADOR DE LIMPEZA 
EM ESCRITÓRIOS, HOTÉIS E 

OUTROS 
ESTABELECIMENTOS

CARPINTEIRO DE LIMPOS E 
DE TOSCO

PROFISSÃO
limpar a fundo e passar muito bem a ferro.

experiência anterior em reparações e instalações elétricas e 
equipamentos eletrónicos, o horário embora seja na maioria das vezes 
entre as 08h00 e as 20h00, com o sábado e domingo como descanso, 
pode existir necessidade de efetuar turnos rotativos ou horário noturno, 

atendendo á especificidade da carteira de clientes.
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.

Executar tarefas inerentes ao manuseamento, à preparação, 
conservação e transformação, bem como apresentação e 

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

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.
Uma pessoa simpática e com vontade de trabalhar

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

de trabalho.
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589096432

589097727

OUTROS TRABALHADORES 
QUALIFICADOS DA 
CONSTRUÇÃO DE 

ESTRUTURAS BÁSICAS E 
SIMILARES, NE

PEDREIRO

PROFISSÃO
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.
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