
589078435

589098233

589096848

589078149

MOTORISTA DE VEÍCULOS 
PESADOS DE MERCADORIAS

INSPETORES E TÉCNICOS, DA
SAÚDE, DO TRABALHO E 

AMBIENTE

INSTRUTORES E MONITORES 
DE ATIVIDADE FÍSICA E 

RECREAÇÃO
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.
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
Assíduo, organizado, pontual, simpático e que goste de ensinar em 

ambientes diversificados e com várias faixas etárias. Gosto pelo mar e de
trabalhar com equipas diversificadas.

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 
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589102836

589100810

ARQUITETO DE EDIFÍCIOS

OUTROS ESPECIALISTAS DO 
ENSINO, NE

PROFISSÃO
tarefas que lhespossam ser confiadas, deverão combinar o espírito de 

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.

PRETENDE-SE PESSOA DINÂMICA: CANDIDATO COM BONS 
CONHECIMENTOS EM AUTOCAD, COM FORMAÇÃO SUPERIOR OU 

12.º ANO - NÍVEL 4, NAS ÁREAS DA ARQUITETURA E 
DESENHADORES.

FORMADOR/A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO  
Responsabilidades: - Monitorizar cursos de formação profissional para 

aquisição e manutenção de conhecimentos técnico-práticos dos clientes; 
- Reforçar a relação pedagógica e interpessoal; - Supervisionar as 

tarefas executadas pelos clientes; - Colaborar no acompanhamento dos 
clientes em formação em empresa, quando necessário; - Participar e 

cumprir as ações definidas no plano individual de formação, sob a 
supervisão da psicóloga e técnica de serviço social; - Assegurar o bom 
uso e manutenção dos materiais e equipamento; - Participar nas visitas 
laborais e culturais; - Criar e atualizar o dossier pessoal do formador; - 

Participar na elaboração dos conteúdos programáticos do curso que 
ministra e aplicação de todos os suportes pedagógicos da formação 

(registos de ocorrências, sumários, assiduidade dos clientes, avaliações 
dos clientes); - Colaborar e acompanhar atividades complementares e 

com outras estruturas; - Participar em reuniões técnicas (equipa 
pedagógica, gerais, acompanhamento de cursos, planos individuais de 

formação); - Colaborar na organização, aplicação e controlo dos 
procedimentos definidos para a manutenção do Sistema de Gestão da 
Qualidade; - Cumprir as normas de higiene e segurança no local de 
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SINTRA
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589102835
589090228

589081362

589093985

COZINHEIRO
EMPREGADO DE MESA

ELETRICISTA DE 
CONSTRUÇÕES E SIMILARES

INSTALADOR DE SISTEMAS 
SOLARES FOTOVOLTAICOS

PROFISSÃO
trabalho.  Perfil:  Habilitações Literárias: 12º ano de escolaridade; 

Certificado de Competências Pedagógicas (antigo CAP) - Obrigatório; 
Conhecimentos nas áreas de Multisserviços (carpintaria, manutenção de 
edifícios, lavagem automóvel, serralharia); Conhecimentos e experiência 

na área de apoio à deficiência e/ou incapacidade; Conhecimentos de 
Informática na ótica do utilizador (Office, Internet); Capacidade de 

coordenação e supervisão; Capacidade de relacionamento interpessoal e
de trabalho em equipa; Capacidade para lidar com pessoas com 

deficiência; Sentido de responsabilidade; Assiduidade e pontualidade
Boa apresentação e responsável

PROCURA-SE EMPREGADA DE MESA PARA RESTAURAÇÃO NA 
VILA DE SINTRA EXIGÊNCIAS: - EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA 
FUNÇÃO; - FLUENTE EM INGLÊS; - RESPONSABILIDADE E 

HONESTIDADE; - DINÂMICA; - ASSÍDUA; - RESILIENTE;  
DESCRIÇÃO:  - LOCALIZADO AO PÉ DOS COMBOIOS DA ESTAÇÃO 
DE SINTRA; - PERÍODO DE 8H DIÁRIAS, SENDO 2 FOLGAS COM 1 

FOLGA ÀS SEGUNDAS-FEIRAS E OUTRA ROTATIVA; - ORDENADO 
PROPORCIONAL + REFEIÇÕES NO LOCAL + PASSE PARA 

TRANSPORTE; - CONTRATO DE TRABALHO
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

REQUISITOS
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SINTRA
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589102837

589102595

589093726

589097723

589096432

589097727

589102591

589102580

589100591

TRABALHADOR DA TRIAGEM 
DE RESÍDUOS

OUTRAS PROFISSÕES 
ELEMENTARES DIVERSAS, NE
TRABALHADOR DE LIMPEZA 
EM ESCRITÓRIOS, HOTÉIS E 

OUTROS 
ESTABELECIMENTOS

CARPINTEIRO DE LIMPOS E 
DE TOSCO

OUTROS TRABALHADORES 
QUALIFICADOS DA 
CONSTRUÇÃO DE 

ESTRUTURAS BÁSICAS E 
SIMILARES, NE

PEDREIRO

SERRALHEIRO DE MOLDES, 
CUNHOS, CORTANTES E 

SIMILARES
MECÂNICO E REPARADOR, 

DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E 
INDUSTRIAIS

LADRILHADOR

PROFISSÃO
Pontualidade e assiduidade. Simpatia. Agir conforme as indicações do 

superior hierárquico. Resistência física para levantar objetos, se 
necessário.

AJUJDANTE

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.
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.
SERRALHEIRO DE ALUMINIOS E FERRO

Precisamos de um Mecanico para intervir sempre que necessário nos 
equipamentos

Ladrilhador com experiencia

REQUISITOS
SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA
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589102593 SERRALHEIRO CIVIL
PROFISSÃO

SERRALHEIRO DE ALUMINIO E FERRO
REQUISITOS
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