
 

 

   

 

OFERTAS DE EMPREGO 
VÁRIAS 
 
Várias ofertas de trabalho, que a EAPN, do núcleo distrital de Beja, 
fez chegar à Câmara Municipal de Cuba.  
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DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal 

novembro 2018 

 

 

Ofertas de emprego 
 

Anúncio: 
 

A EDUGEP necessita de professores (m/f) para horários de Actividade Física e 
Desportiva, Movimento e Drama e Oficina das Artes para as actividades de 
enriquecimento curricular em escolas de Beja para um horário de 5 horas 
semanais de segunda a sexta feira, das 16h00 às 17h00.  
 
Envio do CV para 

    geral@edugep.pt  
 
 
Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/5338926/professores-de-aec-m-f-para-
beja/#.W_Pxw0p2vIU#ixzz5XOUN6ioT  
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego 

 

 

Anúncio: 

A Herdade Vale da Rosa é o maior produtor nacional de uva de mesa com uma 
área de produção de cerca de 250 hectares na zona de Ferreira do Alentejo e 
de 13 variedades de uva de mesa de elevada e reconhecida qualidade a nível 
internacional, principalmente de uva sem grainha. No âmbito do nosso projeto 
de desenvolvimento e expansão, estamos a admitir pessoas dinâmicas e 
profissionais para a função de Trabalhadores/Operadores Agrícolas, que 
queiram abraçar um projeto aliciante, e fazer parte da família Vale da Rosa.  
 
Função:  
• Realizar as tarefas operacionais de campo/vinha, como tirar folhas, poda seca 
e verde, marcar, destroçar e amarrar varas, colocar panos, colheita e 
embalamento, entre outras necessárias cumprir, de acordo com o plano de 



atividades definido e indicado superiormente, por forma a atingir os objetivos 
propostos;  
• Utilizar corretamente os materiais e as ferramentas de trabalho 
disponibilizadas pela empresa;  
• Efetuar as ações de limpeza, recolha e devolução dos utensílios e materiais 
utilizados nas práticas agrícolas realizadas;  
• Respeitar e cumprir com os requisitos de qualidade, normas de higiene, 
segurança e boas práticas agrícolas, entre outras em vigor na empresa.  
 
Perfil Pretendido:  
• Escolaridade mínima obrigatória (preferencial);  
• Experiência profissional na área agrícola, preferencialmente em vinha;  
• Sentido de responsabilidade, dinamismo e rapidez de execução de 
operações;  
• Capacidade de aprendizagem, adaptação e polivalência para o desempenho 
de várias tarefas e operações associadas à função;  
• Facilidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa;  
• Boa aptidão física e capacidade para trabalhar ao ar livre;  
• Residência ou disponibilidade para residir na zona de Ferreira do Alentejo;  
• Disponibilidade imediata.  
 
Oferecemos:  
• Integração numa empresa sólida, de grande dimensão e única em Portugal 
que se encontra em fase de expansão e desenvolvimento;  
• Condições salariais de acordo com a função a desempenhar;  
• Subsídio de alimentação e regalias sociais em vigor na empresa;  
• Transporte da empresa mediante a zona de residência;  
• Formação adequada para o desempenho da função.  
 

    recrutamento@valedarosa.com  
 
http://www.valedarosa.com/recrutamento/. Os candidatos considerados serão 
contactados no prazo máximo de uma semana e conforme as atividades 
operacionais em curso na empresa.  
 
www.valedarosa.com  
 
Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/4723781/operadores-agricolas-m-
f/#.W_PyF0p2vIU#ixzz5XOUeguxx  
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego 

 

Anúncio: 
 

A Farmácia Holon Beja está a recrutar!  
 
-É proativo(a) e tem espírito de iniciativa?  
-Quer contribuir para um serviço farmacêutico diferenciado?  
-A promoção da saúde e o bem-estar da população são uma prioridade?  
 
Requisitos pretendidos:  
. Licencatura em Farmácia  
. Gosto pelo trabalho em equipa  



 
Oferecemos:  
. Integração numa equipa dinâmica  
. Oportunidades de crescimento e formação contínua  
 
Se queres ser Holon envia a tua candidatura com o cv em anexo através do link:  
https://candidate.cvwarehouse.com/ApplicationForm.aspx?jobid=161814&channel=ow
n_website&lang=pt-PT&company=OnlineSubscription2016     
 
Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/5308757/tecnico-a-de-farmacia-farmacia-holon-
beja/#.W_PyhEp2vIU#ixzz5XOV5PGBA  
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego 

 

Anúncio: 
 

Precisam-se de Serventes para trabalhar me obras na Refinaria de Sines.  
 
muito URGENTE - entrada IMEDIATA  
 
TM: 938396823 / 966135880  
Email: 

    lauradelfim059@gmail.com  
 
 
Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/5503071/serventes-para-trabalhar-na-refinaria-de-
sines/#.W_Py1Up2vIU#ixzz5XOVPpRtf  
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego 

 

Anúncio: 
 

O hotel Rural Vila Galé Clube de Campo pretende integrar na sua equipa 
Tratador de cavalos/Equitador (m/f):  
 
O QUE PRETENDEMOS  
Profissional com experiência em funções similares (preferencialmente no sector 
hoteleiro) e/ou formação na área;  
Experiência de trabalho com cavalos;  
Forte espírito de equipa;  
Boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal;  
Organizado(a) e metódico(a);  
Polivalência;  
Flexibilidade de horários.  
 
O QUE OFERECEMOS  
Integração no 2º maior grupo hoteleiro nacional;  
Remuneração e regalias compatíveis com a função;  
Formação e possibilidade de progressão.  
 
Envie a sua candidatura através do formulário abaixo:  
 
http://emprego.vilagale.com/details/1765 ou para  

    esilva@vilagale.com  



 
 
 
Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/5501547/tratador-de-cavalos-equitador-m-f-vila-
gale-clube-de-campo/#.W_PzK0p2vIU#ixzz5XOVq0krz  
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego 

 

 

Anúncio: 
 

Refª CV/Vig  
 
FUNÇÕES:  
 
• Preservar as dependências de áreas privadas da instituição  
• Garantir a integridade física dos utentes, colaboradores  
• Preencher relatórios de ocorrências.  
 
REQUISITOS:  
 
•Experiência profissional em trabalho com jovens (preferencial)  
•Aptidão para trabalhar com crianças e jovens em perigo  
•Disponibilidade e flexibilidade de horários  
•Espírito de equipa - Resiliência  
•Capacidade de resolução de conflitos  
•Conhecimentos básicos de saúde e informática  
•Carta e capacidade de condução  
 
OFERECE-SE:  
•Remuneração Base  
•Subs. Turno/ Horas Noturnas  
•Subs. Deslocação  
 
Solicita-se que enviem o currículo para o email: 

    recursoshumanos@art.pt  
 
 
Esta candidatura esta aberta ate 31 de Dezembro de 2018  
 
Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/5498855/vigilante-em-instituicao-em-castro-
verde/#.W_PzkEp2vIU#ixzz5XOWDnIwp  
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego 

 

 

Anúncio: 
 

És estudante e estás à procura de um part-time que te permita ajudar a pagar 
as despesas e conciliar com os estudos?  
Procuras uma oportunidade de criar um plano B financeiro para o futuro? 
Procuras aprender competências que te permitam desenvolver pessoal e 
profissionalmente?  
 



Nós temos uma proposta para ti!  
 
Requisitos:  
Gosto pela área comercial  
Boa Disposição  
Vontade de Aprender  
 
Oferecemos:  
Formação Credenciada e Remunerada  
Contrato trabalho + Prémios + Comissões  
Progressão de carreira  
 
Possibilidade de escolha de horário:  
- 10H-14H  
- 14H-18H  
- 18H-22H  
 
Não te atrases! Envia-nos já a tua candidatura para:  

    pdtsul@visabeiraglobal.com  
 
 
Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/5474627/estudantes-part-time-
beja/#.W_Pzv0p2vIU#ixzz5XOWQ1J5O  
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego 

 

Anúncio: 
 

A Manpowergroup, empresa líder em Recursos Humanos, encontra-se a 
recrutar Técnicos auxiliares de FTTx (m/f) para prestigiado cliente na zona do 
Alentejo.  
 
Função:  
- Apoiar no desenvolvimento de ensaios de fibra óptica, em todos os processos 
solicitados superiormente, de forma a contribuir para que a mesma se encontre 
em conformidade com os parâmetros de qualidade pré-definidos;  
- Passagem de cabos, ligações e ensaios.  
 
Perfil:  
- 12º Ano;  
- Dinamismo e proatividade;  
- Resistência física;  
- Carta de condução;  
- Capacidade e vontade de aprendizagem.  
 
Condições:  
- Horário diurno, 2ª a 6ª feira;  
- Remuneração de acordo com a função e competência;  
- Formação e certificação de trabalhos em alturas em caso de necessidade.  
 
Alentejo:  
- Castro Verde  
- Ourique  
- Monforte  



- Ferreira do Alentejo  
- Salvaterra de Magos (Ribatejo)  
 
Se reúne o perfil, envie o seu currículo com a referência "FTTx_Alentejo" para 
o e-mail 

    mafalda.malheiro@manpower.pt  
 
 
Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/5487014/tecnico-fttx-m-f-
alentejo/#.W_P0CUp2vIU#ixzz5XOWjYsdN  
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego 

 

Anúncio: 
 

Recruta-se para estágio profissional e possibilidade de integração na equipa.  
 
Condições preferenciais:  
Conhecimentos Software Primavera  
Conhecimentos Microsoft Excel  
Experiência administrativa  
 
Agradece-se o envio de CV c/ foto para o e-mail  

    geral.ma@outlook.pt  
 
 
Ver Oferta de Emprego: https://www.net-empregos.com/5496905/oferta-
emprego/#anuncio#ixzz5XOX682Vk  
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego 

 

 

 

 

 


