
589135993

589148011

589127586

589131079

589155091

589155097

589138072

OUTROS TRABALHADORES 
DA MONTAGEM

OUTROS TRABALHADORES 
DA MONTAGEM

REPARADOR DE BICICLETAS 
E SIMILARES

SECRETÁRIO 
ADMINISTRATIVO E 

EXECUTIVO
AGENTE IMOBILIÁRIO E 

GESTOR DE PROPRIEDADES
ENGENHEIRO QUÍMICO

ENGENHEIRO 
ELETROTÉCNICO

PROFISSÃO
Profissional responsável, assíduo e pontual

PRETENDEMOS QUE TENHAM EXPERIÊNCIA EM MONTAGEM DE 
SISTEMA GESSO CARTONADO.(OBRAS CONSTRUÇÃO CIVIL)
MECÂNICO DE BICICLETAS COM APTIDÃO COMERCIAL PARA 

INTEGRAR LOJA DE VENDA, ALUGUER E REPARAÇÃO DE 
BICICLETAS. CONHECIMENTOS DE INGLÊS. METÓDICO, 

RESPEITADOR E COM VONTADE DE APRENDER.  UTILIZAÇÃO DE 
SOFTWARE SAGE DE FRONT OFFICE.

Colaborador autónomo para executar trabalho de inserção de dados em 
plataforma e relacionar-se com varias pessoa

Gestor de Condomínios - Gerir um grupo de condomínios atribuido e 
resolver os problemas do dia-a-dia nesses condomínios.

Pessoa proativa e autónoma para elaboração/atualização das fichas de 
dados de segurança dos produtos químicos fabricados. 

Preferencialmente ter conhecimentos ligeiros do software Chemeter e 
noções de segurança e higiene no trabalho.

Técnico de manutenção geral na vertente de eletromecânica, com 
habilitações mínimas ao nível do ensino secundário, CET ou CTESP nas 

áreas de Manutenção Industrial e/ou Instalações Elétricas / 
eletromecânica. Experiência profissional mínima de 1 ano na função;  

Conhecimentos/experiência em baixa e média tensão; Inscrição na DGEG
(Preferencial); Disponibilidade para deslocações em Portugal Dinâmico, 
responsável e com facilidade de relacionamento interpessoal.  Principais 
Responsabilidades:  Preparar atividades de manutenção; Participar na 

elaboração de planos de manutenção preventiva;  Diagnosticar avarias;  
Executar atividades de manutenção corretiva, preventiva e condicionada; 

REQUISITOS
SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA

LOCALIDADEN.º OFERTA

OFERTAS DE EMPREGO
Unidade Emissora: Data de Emissão N.º de Folhas
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589152336

589152975

589116657

DIRETOR E GERENTE DE 
RESTAURAÇÃO 

(RESTAURANTES E 
SIMILARES)

OUTROS PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE DIVERSOS, NE

ESPECIALISTA EM 

PROFISSÃO
Inglês falado e escrito; Carta de condução de ligeiros; Interpretar 

desenhos, modelos e especificações técnicas;  Cumprir as 
recomendações especificadas nas Autorizações de Trabalho e nas 

normas de Segurança, Higiene e Ambiente.
Principais responsabilidades:        Elaboração e gestão do budget da 
unidade;        Planeamento e gestão dos stocks;        Planeamento e 

gestão dos turnos e respetivas equipas;        Definição e implementação 
de planos de ação;        Planeamento da gestão de recursos humanos;     
  Avaliação de desempenho e do potencial de progressão dos elementos 

da equipa;        Proposta de ações promocionais;        Análise da 
concorrência.    Perfil:        Experiência em funções similares no mínimo 

de 2 anos;        Experiência ao nível de gestão de equipas;        
Conhecimentos de gestão (preferencialmente);        Forte sentido de 

responsabilidade e organização;        Orientação para o cliente e 
resultados;        Disponibilidade para trabalhar por turnos, aos fins-de-

semana e feriados.
- Gosto por trabalhar com idosos - Disponibilidade para trabalhar por 
turnos (M / T / N) (obrigatório) e por folgas rotativas - Residência no 

concelho de Sintra ou Amadora (preferencial) - Carinhoso(a) e prestativo 
(a), gosto por trabalhar com idosos - Assíduo (a) e pontual - 

Responsável e dinâmico (a) - Gosto por trabalhar em equipa  Prestar 
funções relacionadas com os cuidados necessários do dia a dia aos 
idosos, de acordo com as suas rotinas e necessidades:  - Apoio nos 
banhos, higienes e cuidados relacionados - Arrumação de roupas e 

organização do espaço pessoal do idoso (quarto) - Apoio na alimentação
do idoso - Acompanhamento a consultas, exames e tratamentos, quando

necessário - Outras inerentes ao serviço
Procuramos profissionais com formação superior, experiência profissional

REQUISITOS

SINTRA

SINTRA

SINTRA

LOCALIDADEN.º OFERTA

OFERTAS DE EMPREGO
Unidade Emissora: Data de Emissão N.º de Folhas
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589146549

589122635

589153569

PUBLICIDADE E MARKETING

ENFERMEIRO DE CUIDADOS 
GERAIS

TERAPEUTA DA FALA

RECECIONISTA DE HOTEL

PROFISSÃO
como Gestor de Produto na área do grande consumo em funções de 

gestão comercial, com espírito de iniciativa e orientação para resultados. 
Deverá ser um profissional com forte capacidade de negociação, domínio
da língua inglesa e conhecimentos de Marketing Digital são necessários.

ENFERMEIRO(A) PARA VALÊNCIA DE LAR (ERPI) DE NIVEL 5 DE 
PREFERENCIA RESIDENTE NO CONCELHO DE SINTRA

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.

Os hotéis Vila Galé pretendem integrar na sua equipa um(a) 
Rececionista.  A Vila Galé é o 2º maior grupo hoteleiro a nível nacional, 
em forte expansão e composto por 37 hotéis, 27 em Portugal e 10 no 

Brasil. Apostamos no crescimento e desenvolvimento dos nossos 
colaboradores e equipas com eficiência, espírito inovador, ambição, 

acessibilidade e simpatia.  Garantimos a qualidade dos nossos serviços, 
apostando na valorização dos nossos colaboradores, estando SEMPRE 

PERTO DE SI!  PRINCIPAIS FUNÇÕES: - Realizar o atendimento a 
todos os clientes de acordo com os padrões Vila Galé; - Realização de 
check-ins e check-outs; - Realização de atendimentos telefónicos; - 

Esclarecer todas as questões dos clientes; - Cuidar e organizar o espaço
de trabalho.  O TEU PERFIL: - A tua formação e experiência passa por 

REQUISITOS

SINTRA

SINTRA

SINTRA

LOCALIDADEN.º OFERTA

OFERTAS DE EMPREGO
Unidade Emissora: Data de Emissão N.º de Folhas
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589148014

589155429
589145279

589148957
589153568

GUIA INTÉRPRETE

COZINHEIRO
EMPREGADO DE MESA

EMPREGADO DE MESA
EMPREGADO DE MESA

PROFISSÃO
áreas de Receção, atendimento ao cliente ou similares. - A tua paixão é 

o acolhimento e o atendimento ao cliente. - Tens sempre um elevado 
sentido de responsabilidade e és a pessoa que tem sempre iniciativa. - 

Tens boa capacidade de comunicação, que será direcionada para os 
nossos clientes, a tua equipa e colegas de outros departamentos. - Tens 

um gosto e talento pelas vendas e queres aprimorar o teu espírito 
comercial. - És fluente em mais do que uma língua. - Preocupas-te com 
a tua apresentação pessoal, és organizado(a), polivalente, proativo(a) e 
dinâmico(a).Tens também flexibilidade de horários. - És ambicioso(a) e 

sabes que este é o espaço certo para cresceres.
Condução em segurança com o devido respeito pelos sinais de trânsito e 

pelas normas legais de condução, adoptando técnicas de condução 
adequadas. Acompanhamento de grupos de pessoas em passeios e 
viagens tanto nacionais como internacionais acessorando o cliente, 
orientando e apresentado locais e pontos de interesse, orientando 

roteiros e explicando um pouco da história do lugar onde se encontram 
numa linguagem compreensível e clara para quem o acompanha. 

Apresentação dos diversos serviços da empresa numa ótica comercial e 
de angariação de serviços futuros. Registo criminal atualizado e sem 

antecedentes. Apresentação cuidada e adequada às funções. Simpatia, 
perseverança e forte sentido de responsabilidade. Inglês obrigatório, 

outros idiomas são fatores preferenciais. CMTVDE válido.
Cozinheiro com experiência

Procuramos uma pessoa responsável, polivalente e dinámica para 
trabalho em loja e restaurante , que também saiba cumprir ordens de 

serviço pelo superior e resolver problemas rápidamente.
Pessoa pro activa Responsável Assídua saiba trabalhar em equipa

Os hotéis Vila Galé pretendem integrar na sua equipa um(a) 

REQUISITOS

SINTRA

SINTRA
SINTRA

SINTRA
SINTRA

LOCALIDADEN.º OFERTA

OFERTAS DE EMPREGO
Unidade Emissora: Data de Emissão N.º de Folhas
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589156017

589156026

EMPREGADO DE MESA

EMPREGADO DE MESA

PROFISSÃO
Colaborador(a) de Restaurante/Bar.  A Vila Galé é o 2º maior grupo 

hoteleiro a nível nacional, em forte expansão e composto por 37 hotéis, 
27 em Portugal e 10 no Brasil. Apostamos no crescimento e 

desenvolvimento dos nossos colaboradores e equipas com eficiência, 
espírito inovador, ambição, acessibilidade e simpatia.  Garantimos a 

qualidade dos nossos serviços, apostando na valorização dos nossos 
colaboradores, estando SEMPRE PERTO DE SI!  PRINCIPAIS 

FUNÇÕES: - Realizar atendimento aos clientes segundo os padrões Vila 
Galé; - Higienizar e organizar o local de trabalho; - Produzir e servir 

todos os pedidos dos clientes; - Preparar e verificar a apresentação de 
buffet; - Preparar e repor a mise-en-place do restaurante; - Conhecer 
as cartas de comidas e bebidas; - Dar apoio na montagem e realização 
de eventos no hotel.  O TEU PERFIL: - A tua formação e experiência 

passa por áreas de Restauração e Bar, Serviço à mesa ou similares. - O 
teu foco é garantir que o cliente tem a melhor experiência gastronómica. 
- Tens gosto pela área da liderança e queres aprender muito mais. Tens 
sempre um elevado sentido de responsabilidade. - Tens boa capacidade 
de comunicação, que será direcionada para clientes e colegas de outros 
departamentos, assim como fortes conhecimentos de normas de HACCP.

- Tens um gosto e talento especial direcionado para as vendas. - 
Preocupas-te com a tua apresentação pessoal, és organizado(a), 

polivalente, proativo(a) e dinâmico(a). - És fluente em mais do que uma 
língua. - Tens também flexibilidade de horários. - És ambicioso(a) e 

sabes que este é o espaço certo para cresceres.
Pontual, responsável, com espirito de compromisso e que saiba trabalhar 

em equipa.
Procuramos uma pessoa que seja, pontual, responsável e que tenha 

espirito de compromisso.

REQUISITOS

SINTRA

SINTRA

LOCALIDADEN.º OFERTA

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

2022-09-14Serviço de Emprego de Sintra        5         /       13        



589129431

589121948

589122835

589154815

OPERADOR DE MÁQUINAS 
PARA TRABALHAR A PEDRA

ELETROMECÂNICO, 
ELETRICISTA E OUTROS 

INSTALADORES DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ELÉTRICOS

ELETROMECÂNICO, 
ELETRICISTA E OUTROS 

INSTALADORES DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ELÉTRICOS

ELETROMECÂNICO, 
ELETRICISTA E OUTROS 

INSTALADORES DE 

PROFISSÃO
ACABADOR TODO O TRABALHO ENVOLVIDO EM CORTAR, POLIR 

OU BUJARDAR E ACABAR MARMORE E GRANITO. ESPECIALMENTE
COM EXPERIENCIA EM TRABALHO DE ACABAMENTO DE PEDRA E 
COLAGENS. EXPERIENCIA EM MONTAR BANCADAS DE COZINHA. 
EXPERIENCIA EM MANUBRAR PONTE ROLANTE E EMPILHADOR.

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES (M/F)  MANUTENÇÃO 
MENSAL DE ELEVADORES DA ROTA ATRIBUÍDA: ¿ TESTAR TODOS 

OS BOTÕES ¿ TESTAR SE PARA NOS ANDARES 
CORRESPONDENTES ¿ ANALISAR SE HÁ DESNÍVEL NA SAÍDA DOS 

ELEVADORES ¿ VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DAS LUZES, 
ALARMES ¿ CONSERVAR: MANTER LIMPO (TER A CAPACIDADE DE 

ANALISAR DE FORMA A PASSAR A INFORMAÇÃO PARA OS 
RESPONSÁVEIS DO ESPAÇO) ¿ VERIFICAR O DESGASTE OU A 
NECESSIDADE DE TROCA DE ALGUMAS PEÇAS, DE FORMA A 

PROPOR A SUA TROCA (VENDA).
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES (M/F)  MANUTENÇÃO 
MENSAL DE ELEVADORES DA ROTA ATRIBUÍDA: ¿ TESTAR TODOS 

OS BOTÕES ¿ TESTAR SE PARA NOS ANDARES 
CORRESPONDENTES ¿ ANALISAR SE HÁ DESNÍVEL NA SAÍDA DOS 

ELEVADORES ¿ VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DAS LUZES, 
ALARMES ¿ CONSERVAR: MANTER LIMPO (TER A CAPACIDADE DE 

ANALISAR DE FORMA A PASSAR A INFORMAÇÃO PARA OS 
RESPONSÁVEIS DO ESPAÇO) ¿ VERIFICAR O DESGASTE OU A 
NECESSIDADE DE TROCA DE ALGUMAS PEÇAS, DE FORMA A 

PROPOR A SUA TROCA (VENDA)
Os hotéis Vila Galé pretendem integrar na sua equipa um(a) Técnico(a) 

de Manutenção.  A Vila Galé é o 2º maior grupo hoteleiro a nível nacional,
em forte expansão e composto por 37 hotéis, 27 em Portugal e 10 no 

REQUISITOS
SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA

LOCALIDADEN.º OFERTA

OFERTAS DE EMPREGO
Unidade Emissora: Data de Emissão N.º de Folhas
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589147552
589101896

589142063

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS

MARCENEIRO
OUTROS TRABALHADORES 

NÃO QUALIFICADOS DA 
INDÚSTRIA 

TRANSFORMADORA
OUTROS TRABALHADORES 

NÃO QUALIFICADOS DA 
INDÚSTRIA 

TRANSFORMADORA

PROFISSÃO
Brasil. Apostamos no crescimento e desenvolvimento dos nossos 

colaboradores e equipas com eficiência, espírito inovador, ambição, 
acessibilidade e simpatia.  Garantimos a qualidade dos nossos serviços, 
apostando na valorização dos nossos colaboradores, estando SEMPRE 

PERTO DE SI!  PRINCIPAIS FUNÇÕES: - Efetuar a manutenção e 
reparação dos equipamentos do hotel; - Atender pedidos dos clientes 

sempre que necessário; - Dar apoio na preparação de eventos no hotel; 
- Acompanhar os pedidos de reparação feitos no hotel.  O TEU PERFIL: 

- A tua formação e experiência passa por áreas de manutenção de 
equipamentos, eletricidade e outros. - Tens sempre um elevado sentido 
de responsabilidade. - Consegues apoiar na gestão de custos, prazos e 

horários de acordo com as necessidades. - Tens boa capacidade de 
comunicação, que será direcionada para a tua equipa e colegas de outros

departamentos. - Trabalhas numa ótica de manutenção preventiva e 
corretiva e estás sempre pronto(a) a pôr as mãos na massa. - 

Preocupas-te com a tua apresentação pessoal, és organizado(a), 
polivalente, proativo(a) e dinâmico(a). - Tens também flexibilidade de 
horários. - És ambicioso(a) e sabes que este é o espaço certo para 

cresceres.
Jovem Dinâmico, responsável

- Experiência em ambiente fabril;  - Robustez fisica;  - Resistência a 
trabalho pesado;

MONTAGENS DE PEÇAS PLASTICAS; INTERPRETAÇÃO DE 
DESENHOS ESQUEMATICOS MONTAGENS ELETRICAS, 

INTERPRETAÇÃO DE ESQUEMAS DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DE
FERRAMENTAS DIVERSAS PARA A PRODUÇÃO DE 

REQUISITOS

SINTRA
SINTRA

SINTRA

LOCALIDADEN.º OFERTA

OFERTAS DE EMPREGO
Unidade Emissora: Data de Emissão N.º de Folhas
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589143432

589146682

589146279

589152077

OUTROS TRABALHADORES 
NÃO QUALIFICADOS DA 

INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA

OUTROS TRABALHADORES 
NÃO QUALIFICADOS DA 

INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA

PREPARADOR DE REFEIÇÕES
RÁPIDAS

PREPARADOR DE REFEIÇÕES

PROFISSÃO
EQUIPAMENTOS. MANTIMENTO DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO 

ESPAÇO   ELEVADO SENTIDO DE RESPONSABILIDADE; BOA 
CAPACIDADE DE TRABALHO EM EQUIPA BOA CAPACIDADE DE 

ORGANIZAÇÃO; DINAMISMO E POLIVALÊNCIA; CONHECIMENTO E 
MANUSEAMENTO DE FERRAMENTAS ESCOLARIDADE MÍNIMA 9º 

ANO  DISPONIBILIDADE IMEDIATA
Trabalhador com alguma experiência na área dos estores ou caixilharia 

de alumínio para operar no departamento de produção. Deve, 
preferencialmente, saber cortar estores em alumínio, fabricar caixas 

compactas, produzir redes mosquiteiras e conhecer os acessórios dos 
estores.

O GRUPO INTELAC ESTÁ A RECRUTAR OPERÁRIO FABRIL (M/F) 
PARA EMPRESA CLIENTE SEDIADA EM SINTRA, COM O SEGUINTE 

PERFIL: FUNÇÃO - TAREFAS BASE NO CONTEXTO FABRIL; - 
POLIVALENTE.  REQUISITOS - EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA 

FUNÇÃO; -CONHECIMENTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS E 
ELÉTRICAS. - DISPONIBILIDADE IMEDIATA; *CONDIÇÕES - 

VENCIMENTO COMPATÍVEL COM A FUNÇÃO. EXPERIÊNCIA EM 
MÁQUINAS CNC (NÃO OBRIGATÓRIO)                                                    

                                                                      EXPERIÊNCIA EM 
TRABALHOS EM LINHA DE MONTAGEM                                                  
                                          EXPERIÊNCIA OBRIGATÓRIA EM AMBIENTE
FABRIL                                                                                                         

                         EXPERÊNCIA EM MANUSEAR FERRAMENTAS  
ESPÍRITO DE EQUIPA, RESPONSABILIDADE E PROATIVIDADE.

 Espaço de fast food, preparação de alimentos básica. Metodologia tipo 
mise and place. Responsável e que se adapte facilmente.

EMPREGADA DE REFEITORIO

REQUISITOS

SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA

LOCALIDADEN.º OFERTA

OFERTAS DE EMPREGO
Unidade Emissora: Data de Emissão N.º de Folhas
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589147464

589153930

589146137

RÁPIDAS
AJUDANTE DE COZINHA

BAGAGEIRO

DISTRIBUIDOR DE 
MERCADORIAS E SIMILARES

PROFISSÃO

ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COPA E ASSISTENCIA A 
PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS (COZINHA BIOLOGICA TOTALMENTE 

VEGETAL
Os hotéis Vila Galé pretendem integrar na sua equipa um(a) 

Bagageiro(a).  A Vila Galé é o 2º maior grupo hoteleiro a nível nacional, 
em forte expansão e composto por 37 hotéis, 27 em Portugal e 10 no 

Brasil. Apostamos no crescimento e desenvolvimento dos nossos 
colaboradores e equipas com eficiência, espírito inovador, ambição, 

acessibilidade e simpatia.  Garantimos a qualidade dos nossos serviços, 
apostando na valorização dos nossos colaboradores, estando SEMPRE 

PERTO DE SI!  PRINCIPAIS FUNÇÕES: - Realizar o atendimento a 
todos os clientes de acordo com os padrões Vila Galé; - Esclarecer todas

as questões dos clientes; - Cuidar e organizar o espaço de trabalho; - 
Apoiar o cliente no transporte da sua bagagem.  O TEU PERFIL - A tua 
formação e experiência passa por áreas de Receção, atendimento ao 
cliente ou similares. - Adoras receber o cliente e estás sempre pronto 

para o auxiliar - Tens sempre um elevado sentido de responsabilidade e 
és a pessoa que tem sempre iniciativa. - Tens boa capacidade de 

comunicação, que será direcionada para os nossos clientes, a tua equipa 
e colegas de outros departamentos. - Tens conhecimentos em mais do 
que uma língua. - Preocupas-te com a tua apresentação pessoal, és 
organizado(a), polivalente, proativo(a) e dinâmico(a). - Tens também 

flexibilidade de horários.
Requisitos: - Carta ou Licença de Condução (motociclos com menos de 
125 cc); - Bons conhecimentos da zona de entrega; - Orientação para a 

área de vendas e sentido de serviço ao cliente; - Disponibilidade para 
trabalhar em part-time, aos fins-de-semana e feriados; - Experiência 

REQUISITOS

SINTRA

SINTRA

SINTRA

LOCALIDADEN.º OFERTA

OFERTAS DE EMPREGO
Unidade Emissora: Data de Emissão N.º de Folhas
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589148892

589146132

589152344

589147551
589152527

589152981
589125647

589149090

589153565

VENDEDOR EM LOJA 
(ESTABELECIMENTO)

OUTROS TRABALHADORES 
RELACIONADOS COM 

VENDAS, NE

OUTROS TRABALHADORES 
RELACIONADOS COM 

VENDAS, NE

AJUDANTE FAMILIAR
AJUDANTE FAMILIAR

AJUDANTE FAMILIAR
MOTORISTA DE 
AUTOCARROS

TRABALHADOR DE LIMPEZA 
EM ESCRITÓRIOS, HOTÉIS E 

OUTROS 
ESTABELECIMENTOS

TRABALHADOR DE LIMPEZA 
EM ESCRITÓRIOS, HOTÉIS E 

OUTROS 
ESTABELECIMENTOS

PROFISSÃO
em função semelhante (preferencial).

VENDA AO BALCAO E ENTREGA DE MATERIAL AOS NOSSOS 
CLIENTES

Principais Responsabilidades: - Atendimento ao cliente, assegurando a 
sua satisfação; - Preparação da sala/balcão; - Preparação e eventual 

confeção de alimentos; - Gestão de stocks; - Apoio aos outros 
elementos da equipa.  Perfil: - Com ou sem experiência em restauração; 
- Gosto pelo trabalho em equipa; - Gosto e facilidade no contacto com o 

público; - Conhecimentos razoáveis de língua inglesa.
Procuramos Gestores de turno para formar, com alguma experiência no 

ramo. Disponibilidade para trabalho por turnos, mobilidade entre 
restaurantes, gestão de brigadas entre os 6 a 15 elementos por turno, 

controlo HACCP, etc.
Pessoa para ajudante familiar em Centro de Dia/ Apoio Domiciliário
Empregada Auxiliar com disponibilidade para trabalhar por turnos 

rotativos, gosto pelo trabalho com pessoas idosas, espírito de equipa com
ou sem experiência profissional.

Desempenhar funções inerentes às de ajudante familiar
MOTORISTA PESADO PASSAGEIROS QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL - CARTA D + CAM E CQM
Orientação para o Cliente Orientação para os Resultados Orientação 
para a Qualidade Planeamento e Organização Trabalho de Equipa e 

Cooperação

Os hotéis Vila Galé pretendem integrar na sua equipa um(a) 
Colaborador(a) de Quartos e Áreas.  A Vila Galé é o 2º maior grupo 

hoteleiro a nível nacional, em forte expansão e composto por 37 hotéis, 
27 em Portugal e 10 no Brasil. Apostamos no crescimento e 

REQUISITOS

SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA
SINTRA

SINTRA
SINTRA

SINTRA

SINTRA

LOCALIDADEN.º OFERTA

OFERTAS DE EMPREGO
Unidade Emissora: Data de Emissão N.º de Folhas
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589141778

589097723

589148012

TRABALHADOR NÃO 
QUALIFICADO DA 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CARPINTEIRO DE LIMPOS E 

DE TOSCO

OUTROS TRABALHADORES 
QUALIFICADOS DA 
CONSTRUÇÃO DE 

ESTRUTURAS BÁSICAS E 
SIMILARES, NE

PROFISSÃO
desenvolvimento dos nossos colaboradores e equipas com eficiência, 
espírito inovador, ambição, acessibilidade e simpatia.  Garantimos a 

qualidade dos nossos serviços, apostando na valorização dos nossos 
colaboradores, estando SEMPRE PERTO DE SI!  PRINCIPAIS 

FUNÇÕES: - Fazer a limpeza, arrumação e higienização de todos os 
espaços do hotel; - Atender aos pedidos pontuais dos clientes; - Realizar

e manter a organização dos materiais e espaços; - Cuidar de todo o 
fardamento do hotel.  O TEU PERFIL: - A tua formação e experiência 

passa por áreas de Housekeeping, limpeza e outros. - Adoras a ideia de 
proporcionar conforto aos nossos clientes e manter padrões altos de 
higiene dos nossos espaços. - Tens sempre um elevado sentido de 
responsabilidade e iniciativa, e um gosto especial por trabalhar em 

equipa. - Tens boa capacidade de comunicação, que será direcionada 
para clientes, colegas de outros departamentos. - Preocupas-te com a 
tua apresentação pessoal, és organizado(a), polivalente, proativo(a) e 

dinâmico(a). Tens também flexibilidade de horários. - És ambicioso(a) e 
sabes que este é o espaço certo para cresceres.

ajudante de canalizador

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

de trabalho.
SOLICITAMOS BARRADOR COM EXPERIÊNCIA EM SISTEMA DE 

GESSO ACARTONADO (C.CIVIL)

REQUISITOS

SINTRA

SINTRA

SINTRA

LOCALIDADEN.º OFERTA

OFERTAS DE EMPREGO
Unidade Emissora: Data de Emissão N.º de Folhas
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589097727

589128230

589106521

589135992

589139379

589155096

589155428

PEDREIRO

SERRALHEIRO DE MOLDES, 
CUNHOS, CORTANTES E 

SIMILARES
MECÂNICO E REPARADOR DE

VEÍCULOS AUTOMÓVEIS

MECÂNICO E REPARADOR DE
VEÍCULOS AUTOMÓVEIS

MECÂNICO E REPARADOR DE
VEÍCULOS AUTOMÓVEIS

MECÂNICO E REPARADOR DE
VEÍCULOS AUTOMÓVEIS

MECÂNICO E REPARADOR DE

PROFISSÃO
Possuir robustez física, boas capacidades de liderança, espírito de 

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

Pessoa responsável, com vontade de trabalhar e com alguma experiência
na serralharia

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
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. -

A Cooperativa Agrícola de Sintra está a recrutar um mecânico de 
motociclos e pequenas máquinas agrícolas com motor a quatro tempos.  

Funções:  - Reparação e manutenção de máquinas agrícolas,  - 
Recepção de todo o material que dá entrada para a secção de peças e 

para a oficina, nomeadamente máquinas e peças das sua representadas,
bem como material dos seus associados/clientes para reparação,  - 

Permanente organização da secção de peças, realização de encomendas
e venda directa ao balcão;  - Pretende-se pessoa dinâmica, simpática no

atendimento, com boa formação cívica e profissional nesta área e, 
preferencialmente, com alguma experiência.

reparações mecanicas em automoveis

Reparação de veículos automóveis

Pessoa dinâmica, facilidade em interagir com os outros, rapidez em 

REQUISITOS
SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA
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589105800

589105802

589155099

589140936

589153938

VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
MECÂNICO E REPARADOR, 

DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E 
INDUSTRIAIS

MECÂNICO E REPARADOR, 
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E 

INDUSTRIAIS

INSTALADOR DE AR 
CONDICIONADO E DE 

SISTEMAS DE 
REFRIGERAÇÃO

PINTOR À PISTOLA DE 
SUPERFÍCIES

SERRALHEIRO CIVIL

PROFISSÃO
aprender

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.

Pretendemos um ajudante para colocação e montagem de recuperadores
de calor.

Responsabilidades:- Efetuar pintura a líquido; pintura a pó sobre 
alumínio, chapa galvanizada ou ferro.- Efetuar a pintura de Madeira e  

Lacagem; Requisitos:- Experiência anterior a nível industrial de pintura a 
líquido; pintura a pó sobre alumínio, chapa galvanizada ou ferro;- 

Escolaridade mínima obrigatória;- Forte sentido de responsabilidade e 
organização;- Residência na zona de Sintra (preferencial);

fabricante / montador de janelas de alumino e pvc

REQUISITOS

SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA
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