OFERTAS DE EMPREGO
Unidade Emissora:
Serviço de Emprego de Sintra

Data de Emissão
2022-03-03

N.º de Folhas
1
/
7

N.º OFERTA
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LOCALIDADE

REQUISITOS

589093893

MOTORISTA DE VEÍCULOS
PESADOS DE MERCADORIAS
INSPETORES E TÉCNICOS, DA
SAÚDE, DO TRABALHO E
AMBIENTE
TÉCNICO DE APOIO AOS
UTILIZADORES DAS
TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (TIC)

SINTRA

Pessoa com competência na condução de veículos pesados de
mercadorias que tenha boas aptidões físicas.
Procuramos Técnico(a) de Segurança no Trabalho Nível 4 ou 6

589108692

ENGENHEIRO DE OBRAS DE
ENGENHARIA CIVIL

SINTRA

589109306

DIRETOR E GERENTE DE
RESTAURAÇÃO
(RESTAURANTES E
SIMILARES)
TERAPEUTA DA FALA

SINTRA

589106048

589106054

589098218

SINTRA

SINTRA

SINTRA

Executar instalações e configurações de Software de Gestão; prestar
helpdesk a clientes;realizar diagnóstico a equipamentos; Manutenção de
equipamentos: servidores e pc's/estações de trabalho; gestão de rede
informática; configuração de Routers e outros dispositivos de
Rede;Suporte e gestão da Internet e de contas de email; suporte técnico
a Clientes
precisamos de um engenheiro civil com pelo menos 3 anos de
experiencia na construção civil, pessoa dinâmica, proativa e com
experiencia em direção de obra.
Experiência na função ou em função similar; Gosto pela restauração
moderna; Gosto pelo trabalho em equipa; Forte sentido de
responsabilidade e organização; Orientação para o cliente e resultados;
Disponibilidade para trabalhar por turnos, aos fins-de-semana e feriados.
Acompanhamento terapêutico mediante a delineação de um programa de
intervenção individual, definido em parceria com utente e/ou aos seus
familiares após diagnóstico terapêutico em população adulta com
deficiência mental e/ou motora; Implementação do programa de
intervenção individual indiretamente, com orientações à família e
elaboração de material terapêutico para realização nas salas
ocupacionais, e diretamente em sessões periódicas, individuais ou em
grupo; Otimizar as capacidades de comunicação e/ou deglutição do
indivíduo utilizando os métodos e técnicas mais apropriados, melhorando,
assim, a sua qualidade de vida.
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589103613

GUIA INTÉRPRETE

SINTRA

589102835
589106536

COZINHEIRO
COZINHEIRO

SINTRA
SINTRA

589107313

COZINHEIRO

SINTRA

589107316

EMPREGADO DE MESA

SINTRA

589107315

EMPREGADO DE BAR

SINTRA

589106540

GOVERNANTE DOMÉSTICO

SINTRA

589108419

OUTROS TRABALHADORES

SINTRA

Guia com boa comunicação, que saiba trabalhar em equipa, assíduo e
com boa apresentação. Valorizamos pessoas que saibam falar línguas,
genuínas e gostem de informar e ajudar. Damos formação em todos
estes campos e existe um bom ambiente de equipa e de entreajuda.
Boa apresentação e responsável
Experiência mínima de 5 anos a trabalhar como Chef de cozinha indiana,
asiática e goesa. Para trabalhar interno.
preparação de tostas , saladas assim como tabuas de queijos e enchidos
nos estabelecimentos do Cantinho Gourmet em Sintra no centro histórico
da Vila.
atender clientes , apresentar o menu , aconselhar os clientes e elaborar
os pedidos para o bar e cozinha. Gostar de comunicar com os clientes e
gostar de vender .
trabalhar em equipe num pequeno bar no centro histórico da vila de
Sintra - Cantinho Gourmet - fazer coquetéis de bebidas alcoólicas e
sumos de fruta. Elaborar o menu do bar .
EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 5 ANOS A TRABALHAR NA ÁREA DE
LIMPEZA DOMÉSTICA DETALHADA . TRABALHARÃO EM REGIME
INTERNO E AJUDARA NA.PREPARAÇÃO DO ALMOÇO E JANTAR,
QUALQUER OUTRA AJUDA NECESSÁRIA PARA COZINHAR. TOMAR
CONTA, DA HIGIENE DOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO (BANHOS,
CUIDADOS DO PÊLO, UNHAS E OUVIDOS), LAVANDARIA LAVAGEM E ENGOMADORIA. OUTRAS RESPONSABILIDADES:
LAVAGEM DE CARROS (DETAILING), COMPRAS DE
SUPERMERCADO, JARDINAGEM. PRECISA SER PREPARADO PARA
TRABALHOS PESADOS TAMBÉM, POIS SERÁ NECESSÁRIO
SUPORTE PARA COZINHAR (COZINHA E PASTELARIA).
COM CONHECIMENTOS DE EXECUÇÃO DAS TAREFAS DE

OFERTAS DE EMPREGO
Unidade Emissora:
Serviço de Emprego de Sintra

N.º OFERTA

PROFISSÃO

Data de Emissão
2022-03-03

LOCALIDADE

RELACIONADOS COM O
ACABAMENTO DA
IMPRESSÃO

589101478

EMPREGADO DE ARMAZÉM

SINTRA

589106060

TRABALHADOR DE OUTROS
OFÍCIOS DIVERSOS, NE
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REQUISITOS
ACABAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PUBLICITÁRIO PARA O
PONTO DE VENDA, PRODUZIDO EM IMPRESSÃO DIGITAL DE
GRANDE FORMATO; - DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR POR
TURNOS; (1º TURNO 07:00 ÀS 15H30; 2º TURNO: 15:30 ÀS 00:00 ,
EXISTE A POSSIBILIDADE NO FUTURO DE EXISTIR UM 3º TURNO
00:0 ÀS 07:00
ajudar no armazém os colegas no manuseamento das chapas , limpeza
armazém e todas as tarefas inerentes ao bom funcionamento do
armazém
RESPONSABILIDADES: - Executar tarefas relativas à criação e
manutenção de espaços verdes e viveiros; - Supervisionar os
colaboradores em regime de emprego protegido, garantindo a atempada
execução das tarefas e cumprindo os padrões de qualidade previamente
definidos com o Cliente Externo; - Colaborar no cumprimento dos
procedimentos definidos para a manutenção do Sistema de Gestão da
Qualidade; - Assegurar o transporte das equipas para os locais de
trabalho, nas viaturas do CECD; - Garantir a manutenção e limpeza da
viatura que conduz, em articulação com o encarregado geral; - Garantir
os registos da actividade de acordo com os processos e procedimentos
instituídos; - Colaborar, com espírito cooperativo e empreendedor, em
atividades de carácter complementar ao bom desenvolvimento da
atividade da Cooperativa (Campanha Pirilampo Mágico, Angariação de
Fundos, entre outros); - Cumprir e fazer cumprir, as normas de higiene e
segurança no local de trabalho; - Cumprir e fazer cumprir, as normas
explícitas na legislação do trabalho e na prática vigente do CECD (por
exemplo: Estatutos da Cooperativa, Regulamento Interno, Código de
Ética). ¿ Colaborar na implementação e avaliação do PDC. PERFIL: Experiência como JARDINEIRO de pelo menos 2/3 anos; - Carta de
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condução; - Residência no concelho de Sintra (preferencial); - Gosto
pelo trabalho ao ar livre; - Robustez física e psicológica; Disponibilidade Imediata.
eletricista para Bosch car service ( oficina de automoveis) com
experiencia, dinamico e com espirito de equipa

ELETROMECÂNICO,
ELETRICISTA E OUTROS
INSTALADORES DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS
ELETROMECÂNICO,
ELETRICISTA E OUTROS
INSTALADORES DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS

SINTRA

OUTRAS PROFISSÕES
ELEMENTARES DIVERSAS, NE
OUTRAS PROFISSÕES
ELEMENTARES DIVERSAS, NE
VENDEDOR EM LOJA
(ESTABELECIMENTO)

SINTRA

A La Posta procura trabalhador para reparação/manutenção de
instalações de frio equipamentos e instalações em geral.
Obrigatoriamente deverá possuir conhecimentos para
reparação/manutenção das máquinas automáticas de empanadas latino
americanas. Deverá ser fluente em espanhol para que possibilite a
comunicação regular com o fabricante dos equipamentos.
AJUJDANTE

SINTRA

aprendiz de bate-chapas na area automovel

SINTRA

Precisa-se de vendedora em loja de retalho de vestuário e malas, de
marcas internacionais como a Max Mara e Longchamp. A loja situa-se
em zona turística (Centro Histórico de Sintra), pelo que é imprescindível o
domínio do inglês, sendo apreciadas competências em outros idiomas.
Dá-se preferência a pessoas que se possam enquadrar no âmbito dos
Incentivos ATIVAR.PT, do IEFP. Procuram-se pessoas pró-ativas, com
gosto pela venda ao público, com à-vontade na comunicação com os
clientes e que promovam o bom ambiente entre colegas de trabalho. O
trabalho divide-se em três partes: 1) a promoção e venda dos produtos
em loja, sendo necessário um conhecimento sólido dos catálogos das

SINTRA
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589107965

AJUDANTE FAMILIAR

SINTRA

589104666

TRABALHADOR DE LIMPEZA
EM ESCRITÓRIOS, HOTÉIS E
OUTROS
ESTABELECIMENTOS
LAVADEIRO E ENGOMADOR
DE ROUPA

SINTRA

OUTRO TRABALHADOR DE
LIMPEZA MANUAL

SINTRA

589107661

589108693

SINTRA
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marcas comercializadas, para melhor informar o cliente, assim como uma
boa articulação na comunicação que promova a venda e a melhor
experiência de compra ao cliente; 2) organização/arrumação dos produtos
em loja, segundo os critérios da empresa e das marcas; 3) uma parte
administrativa que inclui a receção de encomendas, introdução de faturas
de fornecedores no software da loja, o processo de venda e emissão de
fatura ao cliente, a comunicação pontual por e-mail ou telefone com
fornecedores e clientes. A loja fornece farda própria, sendo muito
importante o cuidado na apresentação. O horário de trabalho atualmente
(devido à pandemia) é de 2ª a Sábado, das 10h00 às 13h00 e das 15h00
às 19h. Para além de descanso no Domingo, haverá uma folga de tarde a
combinar (de 2ª a 6ª). Com o terminar da pandemia, o horário de abertura
poderá ser antecipado ligeiramente, de forma a se normalizar o período
de 40 horas semanais.
Ajudante familiar que faça as limpezas da casa, cozinhe para a família,
trate da roupa, acompanhe um criança nas suas actividades e deveres
escolares, seja cuidador de idosos com mobilidade reduzida. Para
trabalhar interna.
Procuramos pessoa dinâmica e responsável para a limpeza e apoio aos
restaurantes da Aldeia da Praia, com urgência32h por semana, de 5ª a
domingo, das 11h-15h e das 18h às 22h
Pretende-se a admitir uma pessoa que tenha facilidade no atendimento
ao público, dedicada e com objetivos estabelecidos. Valorizamos muito a
experiência de trabalhado anterior numa função semelhante e temos
preferência por alguém que resida próximo das nossas instalações.
perfil de uma pessoa dinâmica, pro ativa e com muita força de vontade de
trabalhar e aprender.
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589097723

CARPINTEIRO DE LIMPOS E
DE TOSCO

SINTRA

589104434

MONTADOR DE ANDAIMES

SINTRA

589097727

PEDREIRO

SINTRA

589102591

SERRALHEIRO DE MOLDES,
CUNHOS, CORTANTES E
SIMILARES
SERRALHEIRO DE MOLDES,
CUNHOS, CORTANTES E
SIMILARES

SINTRA

Possuir robustez física, boas capacidades de liderança, espírito de
trabalho em equipe, boa capacidade de resolução de problemas a nível
de trabalho.
A Multiup, empresa de andaimes e escoramentos pretende admitir para
reforçar a sua equipa na zona de Lisboa, um Montador de Andaime de 1ª.
O candidato deverá ter os seguintes requisitos: Experiência comprovada
na função no mínimo de 3 anos; Residente na zona de Lisboa; Formação
profissional em Trabalhos em Altura ou Montagem de Andaimes;
Disponibilidade para deslocações no território nacional; Capacidade de
trabalhar em equipa; Assiduidade e pontualidade; Responsabilidade,
autonomia e bom ritmo de trabalho; Carta de condução (preferencial, mas
não eliminatório).
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

MECÂNICO E REPARADOR DE
VEÍCULOS AUTOMÓVEIS

SINTRA

589108172

589106521

SINTRA

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS CONFORME
DESENHOS TECNICOS E ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO DE
MAQUINAS, LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHOS
TECNICOS. CONHECIMENTOS BASICOS DE PNEUMATICA,
CONHECIMENTOS E EXECUÇÃO DE SOLDADURAS E SERRALHARIA
EM GERAL.DISPONIBILIDADE PARA DESLOCAÇÕES NACIONAIS E
INTERNACIONAIS.
Descrição Mecânico Multi Marcas Full Time Procuramos Mecânico Multi
Marcas com experiência para trabalhar a tempo inteiro, que saiba
desempenhar tarefas como: Diagnosticar avarias mecânicas ou eléctricas
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589102580

MECÂNICO E REPARADOR,
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E
INDUSTRIAIS

SINTRA

589105800

MECÂNICO E REPARADOR,
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E
INDUSTRIAIS

SINTRA

589105802

MECÂNICO E REPARADOR,
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E
INDUSTRIAIS

SINTRA

589095181

BATE-CHAPA DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS

SINTRA

589106676

BATE-CHAPA DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS
SERRALHEIRO CIVIL

SINTRA

com precisão. - Substituição de embraiagens. - Revisões completas
(filtros e distribuição). - Saber trabalhar com máquina diagnóstico. Mudar pneus/equilibragem e alinhamento -Entre outras funções similares
ao cargo. PRECISAMOS DE UM MECANICO PARA INTERVIR SEMPRE QUE
NECESSÁRIO NOS EQUIPAMENTOS; COM CONHECIMENTOS DE
HIDRÁULICA E SOLDADURA; VENCIMENTO NEGOCIÁVEL EM
FUNÇÃO DA EXPERIÊNCIA DEMONSTRADA.
Prestar assistência, assegurar a manutenção e proceder à detecção e
reparação das avarias mais frequentes em equipamentos simples ou em
componentes de sistemas. Proceder à lubrificação e limpeza dos
equipamentos necessários à manutenção preventiva. Capacidade de
afinar, regular e pôr em marcha equipamentos de produção.
Prestar assistência, assegurar a manutenção e proceder à detecção e
reparação das avarias mais frequentes em equipamentos simples ou em
componentes de sistemas. Proceder à lubrificação e limpeza dos
equipamentos necessários à manutenção preventiva. Capacidade de
afinar, regular e pôr em marcha equipamentos de produção.
Bate-Chapa com experiência em reparação de viaturas ligeiras, fazendo
uso de banco de ensaio e máquinas de tirar mossas. Será valorizado
experiência em reparar podres.
profissional com competencia para reparar sinistros automoveis

SINTRA

SERRALHEIRO DE ALUMINIO E FERRO

589102593

