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PRECISAMSE AUTOMÓVEL

Terça-feira | 12 de Outubro | 2021

MECÂNICO AUTO M/F ODI-

VELAS COM CONHECIMENTOS
DE
MECATRÓNICA
T:919233843

PRECISAMSE OUTROS

LAVADOR e Embalador de

Tapetes Full-time M/F CASCAIS
Tapipel - S. Domingos de Rana
T:91 662 73 60

MECÂNICO M/F SINTRA /

Cacém,
com
experiência
T:219140885 T:917582366

MOTORISTA de Pesados

M/F CASCAIS Aceitamos inscrição para motorista de pesados
(C+CE) com CQM actualizado.
T:214443021 Email:lisbon@galamas.pt

MOTORISTA DE TAXI M/F

LISBOA Com radio taxis, 5/7/9
lug. possibilidade trabalhar soz.
TEL.218148058, T:934629305

OFERECEMSE
CONSTRUÇÃO

MOTORISTA Pesados M/F ACEITO REMODULAÇÕES
MAFRA .Venda do Pinheiro.
Carta de condução de pesados;
CAM válido e Cartão de tacógrafo digital; T:219663370

RESP. ENGOMADORIA M/F

SINTRA MEM MARTINS COM
EXPERIÊNCIA TEMPO INTEIRO
2ª A 6ª T:937817487

PINTURAS CANALI .ESTUQUE
ISOLA. PR. CONFIANÇA
B.CUSTO T:924025412

PINTOR COM MUITA EXPERIÊNCIA MADEIRA BARRAMENTO E ESTUQUE PARTICULAR/ EMPRESAS T:920330214
PINTURA PLADUR MASSA

DE PLADUR C/ ORÇAMENTO.
FAZEMOS. SERGII E OLEG
T:935977115

MOTORISTA DE TAXI M/F

LISBOA C/S Exp. Queres
Trabalhar? Vêm Ter Connosco.
Somos uma Empresa ligada ao
Turismo, Também temos V.
Descaracterizadas.
Poss.
Ascensão Carreira. B. Condições
T:924469369

MOTORISTA de Taxi M/F

LISBOA Turno Dia ou Noite c/
CAP T:919350401

Emprego
Anuncie

210 494 998

(dias úteis, das 09h às 18h)

www.empregocm.pt

OFERECEMSE
HOTELARIA
E RESTAURAÇÃO
COM EXPERIÊNCIA OFERECESE. CENTRO DE LISBOA
T:910770619

MOTORISTA M/F LISBOA

Mororista de Taxi com CAP turno
dia Lisboa T:917160933

MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E.P.E.

MOTORISTA M/F LISBOA

olivais sul motorista com TCC
centro de estudos T:215923471
Email:info@planeta-aprender.pt

MOTORISTA taxi M/F LIS-

BOA Para trabalhar sozinho.
T:919801104 Email:luisamelfe@odifercol.pt

MOTORISTAS de Taxi M/F

LISBOA com possibilidade de
trabalhar sozinho. T:966036001

Procedimento concursal comum de recrutamento
de pessoal médico para a categoria de assistente
da especialidade e área de medicina geral e familiar
Por aviso n.º 19150/2021, publicado no Diário da República,
n.º 197, 2.ª série, de 11 de outubro de 2021, foi aberto procedimento concursal comum para recrutamento de 5 postos de
trabalho, para a categoria de assistente de medicina geral e
familiar, da carreira médica, em regime de contrato individual
de trabalho sem termo, ao abrigo do Código do Trabalho, para
o ACES de São Mamede da ULSNA, E.P.E., sem prejuízo do
regime de mobilidade geral aplicável às relações jurídicas de
emprego ao abrigo do Código do Trabalho.
Unidade Local de Saúde Norte Alentejano, E.P.E., 11 de outubro de 2021
O Presidente do Conselho de Administração da ULSNA, EPE
Dr. Joaquim Filomeno Duarte Araújo

CORTADOR DE CARNES 1º

OFICIAL M/F LISBOA BOAS
CONDIÇÕES COM EXPERIÊNCIA FOLGA DOMINGO E SEGUNDA T:962844901

LAVANDARIA/ENGOM
ADORIA M/F LISBOA

Procuramos:
Simpatia
e
Dedicação
T:215873734
Email:Financeira@aquacaremiele.com

PRECISAMSE
OUTROS
ACOMPANHANTES M/F

LISBOA 30-45 ANOS BOM AMBIENTE
CASA
ANTIGA.
T:961678550

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E.P.E.

SALA DE EMBALAMENTO M/F
TORRES VEDRAS INTERCOELHO T:261982058

COLABORADORAS M/F

SEIXAL 20/35A BOA APARÊNCIA APART C/MOVIMENTO URGENTE T:965478678

COLABORADORAS P/BAR

M/F SINTRA 40€(1ºCOPO)+50%
DÁ-SE TRANSP E ALOJAMENTO T:967702723

EMPREGADA PARA LIMPE-

ZAS ESCRITÓRIOS M/F ODIVELAS - CANEÇAS EM PART-TIME
ENTRE
AS
20H/
22H.
T:919927524

AV. CONDE VALBOM,
110, LISBOA

Requisitos:
Conhecimentos e habilidade na arte ﬂoral;
Boa apresentação e óptima capacidade de comunicação;
Disponibilidade imediata para full-time;
Estamos localizados no Alto da Barra, Oeiras.
Envie-nos o seu CV para

beijame_ﬂoreseamores@gmail.com

Imobiliário

Anuncie
e nos
www.classiﬁcadoscm.pt
Por telefone: Ligue 210 494 998

Ligue até às 17 horas para publicar no dia seguinte
uinte
Dias úteis, das 09h às 18h

Faz-se público que se encontra aberto, processo de
reserva de recrutamento, com vista ao preenchimento
de postos de trabalho no mapa de pessoal da Unidade
Local de Saúde da Guarda, E.P.E., na modalidade de
contrato de trabalho sem termo, com a carga horária
semanal de 35 horas.
Os postos de trabalho a ocupar correspondem às
funções de Técnico Superior – Área Jurídica e serão
exercidas na Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E.
em qualquer das unidades que a integram.
REQUISITOS DE ADMISSÃO: LICENCIATURA EM
DIREITO
Os interessados deverão formalizar a sua candidatura
através de requerimento, (disponível na página
electrónica da ULS Guarda – www.ulsguarda.min-saude.
pt), devidamente assinado, mencionando o aviso de
abertura a que se candidatam, dirigido ao Presidente do
Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde
da Guarda, E.P.E., acompanhado de um curriculum
vitae (modelo europeu), datado e assinado, número do
cartão do cidadão ou bilhete de identidade, número de
contribuinte e de beneficiário da Segurança Social, bem
como fotocópias dos documentos comprovativos das
habilitações académicas, da experiência profissional e
formação profissional, de outras atividades consideradas
relevantes.
GJ2021@ulsguarda.min-saude.pt no prazo de 10 (dez)
dias úteis, até às 23h59mn do último dia do prazo,
contados a partir da data da publicação do presente
aviso, ao cuidado de:
Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E.
Júri do Procedimento
Aviso n.º 05/2021 - Técnico Superior – Área Jurídica.
As candidaturas que não cumpram os requisitos de
admissão supramencionados serão excluídas do
procedimento.
Os métodos de seleção a utilizar são a avaliação
curricular e entrevista.
Prazo de validade da Reserva de Recrutamento: 18
meses a partir da data de homologação da lista unitária
de ordenação final dos candidatos aprovados.
O Presidente do Conselho de Administração
Eng. João Barranca

VENDA
APARTAMENTOS
Ordenado por Concelho

Conceituado Restaurante/Marisqueira, em Odivelas,
procura reforçar a sua equipa com a contratação de:
COZINHEIRO DE 1.ª 2.ª E AJUDANTE DE COZINHA (M/F)
• Prepara e confecciona os pratos e refeições: cozinha tradicional portuguesa e marisco;
• Recebe os víveres e outros produtos necessários à confecção das refeições, sendo responsável pela
sua guarda e conservação;
• Emprata e guarnece os pratos cozinhados;
• Zela pela limpeza da cozinha, dos utensílios e dos demais equipamentos;
• Cumpre com as normas de higiene e segurança alimentar e no trabalho;

EMPREGADO DE MESA / EMPREGADO DE BALCÃO (M/F)
• Serve refeições e bebidas a clientes
• Executa e colabora na preparação das salas e arranjo das mesas para as diversas refeições;
• Prepara as bandejas, carros de serviço e mesas destinadas às refeições e bebidas no estabelecimento;
• Acolhe e atende os clientes, apresenta-lhes a ementa ou lista do dia, dá-lhes explicações sobre os
diversos pratos e bebidas e anota pedidos; serve os alimentos escolhidos; elabora ou manda emitir a
conta dos consumos, podendo efectuar a sua cobrança.

REQUISITOS:
• Com Formação Técnica profissional;
• Experiência profissional comprovada na função a que candidata, não inferior a 2 anos;
• Bons conhecimentos de HACCP;
• Aptidão para um serviço de qualidade, fortemente orientado para o cliente;
• Com facilidade de comunicação, capacidade de iniciativa e responsabilidade;
• Forte apetência profissional para o trabalho em equipa e por objetivos;
• Flexível, organizado e com apresentação cuidada;
• Disponibilidade total de horários e trabalho por turnos;
• De preferência com transporte próprio ou residência na zona.

OFERTA

Os candidatos interessados e que reúnam as condições pretendidas devem enviar CV com fotografia,
com indicação da função a que se candidatam e respectiva referência, para: comercial@quedadagua.pt
ou Rua Pulido Valente, n.º 31 B, Colinas do Cruzeiro, Odivelas ou via Telefone: 96 930 11 29

LISBOA BENFICA T2 PARA
RENOVAR 70M2 EM BOM SITÍO CE:C T:912867679

ALUGUER QUARTOS

LISBOA EM ANDAR MOBILA-

DO P/ ESTUDANTES/ PROF A
PARTILHAR ZONA LUMIAR
T:919455670

LISBOA QUARTO NO SALDANHA COM WC PRIVADO E
TV JUNTO AO METRO 300€
T:964601848

PORTIMÃO T3 C/3 SUITES

ALUGUER

C/ELEVADORES SÓ ATENDO
PARTICULARES 145.000€ CE:B
T:928099477

OUTROS

VENDA
TERRENOS
E LOTES

Ordenado por Concelho

Ordenado por Concelho

LISBOA SUB ALUGA-SE LOJA COSTURA EQUIPADA
PRONTA A TRABALHAR C/
CLIENTES PESSOA RESPONSÁVEL T:211348337

TORRES

NOVAS LOTE
COM 760M2 PERTO DO NÓ
DA A1/A23 SITÍO CALMO COM
ÁGUA/LUZ E MUITO SOL
15000€ T:968536693

TRESPASSES
E CEDÊNCIAS

ALUGUER

Ordenado por Concelho

APARTAMENTOS

CARTAXO TRESPASSE CLÍ-

NICA MÉDICA em actividade
com acordos de seguros diversos
T:932702363
Email:aflm286@gmail.com

Ordenado por Concelho

ALMADA COVA DA PIEDADE

AVISO N.º 05/2021

As candidaturas deverão ser remetidas para o email:

ADMITE-SE PESSOAL PARA

Oeiras, Distrito de Lisboa
Procuramos ﬂorista com experiência na área das ﬂores e das plantas
para integrar uma equipa dinâmica, bem-disposta e cheia de motivação.

- Remuneração compatível com experiência demonstrada
- Progressão de carreira
- Formação

PRECISAMSE
COMÉRCIO

BEIJAME, Flores e Amores

ADMITE (M/F)

EMPREGADO DE MESA
EMPREGADO DE COPA
COZINHEIRO
PARA A GRELHA
21 797 04 10

Pagamento por cartão de crédito ou transferência bancária

EMPREGADO DE MESA

Por telefone:

Procura-se Florista (M/F)

Por fax: 210 493 157

SERVENTE / Embalador M/F

CASCAIS Aceitam-se inscrições
para Serventes / Embaladores /
Carregadores para empresa de
mudanças.
T:214443021
Email:lisbon@galamas.pt

RESTAURANTE
VALBOM

T1 MOBILADO R/C 650€ CE:C
T:919227473

LISBOA LUMIAR T1 MOBILAABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL
PARA DIRETOR(A) DE SERVIÇOS JURÍDICOS E DE COORDENAÇÃO
Tipo de oferta: Procedimento concursal para Cargos de Direção
Nível Orgânico: Direções-Gerais
Órgão/Serviço: Direção-Geral do Tesouro e Finanças
Regime: Cargos não inseridos em carreiras
Cargo: Direção intermédia de 1.º grau
Área de atuação: Coordenação e controlo das atividades desenvolvidas pela Direção de Serviços Jurídicos e de Coordenação,
no âmbito do artigo 8.º da Portaria n.º 229/2013, de 18 de julho.
Remuneração: € 2.996,21
Suplemento mensal: € 312,14
Conteúdo Funcional: Exercício das funções de conteúdo genérico definidas na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
Experiência profissional no âmbito de representação, inter-relacionamento e articulação institucional com outras entidades ou
particulares.
Experiência profissional relevante no exercício de funções de direção, coordenação e ou supervisão, no âmbito das funções de
apoio e consultadoria jurídica e de contencioso sobre matérias da
competência da DGTF, constantes do Decreto-Lei n.º 156/2012,
de 18 de julho, e a Portaria n.º 229/2013, de 18 de julho.
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação: Ser detentor(a) de licenciatura em
Direito.
Perfil: O(A) candidato(a) deve possuir o seguinte perfil:
a. Capacidade de liderança e de decisão, competência técnica e
aptidão para o exercício de funções de direção, evidenciada
pela motivação e orientação de equipas nas Unidades Orgânicas associadas;
b. Experiência profissional na área a que se candidata;
c. Capacidade de relacionamento interpessoal
d. Orientação para resultados;
e. Espírito de iniciativa.
Para além dos requisitos previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei
n.º 2/2004, , de 15 de janeiro, na sua redação atual, que aprovou
o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da
Administração Central, Regional e Local do Estado, no processo
de recrutamento e seleção será ponderada a experiência profissional dos(as) candidatos(as) em matérias relacionadas com as
atribuições da Direção Geral do Tesouro e Finanças, a que se
refere o Decreto-Lei n.º 156/2012, de 18 de julho, e a Portaria n.º
229/2013, de 18 de julho.
Métodos de Seleção a Utilizar: São utilizados, de forma hierarquizada, os seguintes métodos de seleção, sem carácter
eliminatório:
i. Avaliação curricular;
ii. Entrevista pública.
A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais
dos(as) candidatos(as), na área para que o procedimento concursal é aberto, com base na análise do respetivo currículo.
A entrevista pública visa avaliar a relação interpessoal e, de forma objetiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais
dos(as) candidatos(as) para o exercício do cargo através da
comparação com o perfil delineado e da discussão da respetiva
atividade curricular.
Composição do júri:
Presidente – Dra. Maria de Lurdes Castro, subdiretora-Geral do
Tesouro e Finanças;
1.ª Vogal efetiva – Dra. Rosa Arminda de Carvalho Ribeiro, Diretora da Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso, da
Secretaria-Geral do Ministério das Finanças;

2.º Vogal efetivo -Professor Doutor Pedro Brito Veiga Moniz Lopes, Professor Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa.
Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato(a), no
caso de dúvida sobre a situação que descreva, a apresentação
de documentos comprovativos das suas declarações.
O júri poderá considerar que nenhum candidato(a) reúne condições para ser nomeado, de acordo com o disposto no n.º 6 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação.
Formalização da Candidatura: As candidaturas deverão ser
formalizadas, no prazo de 10 dias úteis a contar da publicitação
do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), mediante
requerimento dirigido à Senhora Diretora-Geral do Tesouro e Finanças, podendo ser entregue pessoalmente na Direção-Geral
do Tesouro e Finanças, Rua da Alfândega, n.º 5, 1.º, 1149-008
Lisboa, acompanhado de duplicado ou fotocópia, que servirá de
recibo, remetido pelo correio, com aviso de receção, para a referida morada, ou, ainda, remetido por correio eletrónico para o
endereço recrutar@dgtf.gov.pt, até ao último dia do prazo para a
apresentação de candidaturas referido na BEP.
Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:
a) Identificação do procedimento concursal a que se candidata,
com indicação do cargo a prover;
b) Identificação completa do(a) candidato(a) (nome, estado civil,
profissão, filiação, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de identidade/cartão de
cidadão e serviço que o emitiu, n.º de contribuinte, residência
completa com código postal, contacto telefónico e endereço
eletrónico);
c) Habilitações académicas;
d) Categoria, serviço e local onde desempenha funções:
e) Experiência profissional, com indicação das funções com mais
interesse para o lugar a que se candidatam;
f) Formação profissional;
g) Quaisquer outros elementos que os(as) candidatos(as) considerem relevantes para a apreciação do seu mérito.
Os (As) candidatos(as) deverão entregar, juntamente com o requerimento, sob pena de a candidatura não ser considerada, os
seguintes documentos:
h) Curriculum Vitae, detalhado, datado e assinado pelo(a)
candidato(a), acompanhado da documentação necessária à
comprovação dos factos declarados;
i) Documentos comprovativos das habilitações académicas e da
formação profissional;
j) Documento comprovativo do provimento dos requisitos previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, na sua atual
redação;
k) Declaração emitida pelo serviço ou organismo a que o(a)
candidato(a) se encontra vinculado, da qual conste inequivocamente a identificação da relação jurídica de emprego público
previamente estabelecida;
l) Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão;
m) Outros considerados pertinentes pelos(as) candidatos(as).
Observações Gerais: Os originais ou fotocópias autenticadas
das ações de formação profissional e do certificado de habilitações académicas podem ser exigidos pelo júri, para conferência,
nos termos do n.º 2 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de
22 de abril, na sua atual redação.
Não haverá lugar a audiência prévia dos interessados, conforme
estabelece o n.º 13 do artigo 21.º da já citada Lei n.º 2/2004, na
sua atual redação.

DO ALAM. LINHAS TORRES P/
ESTUDANTES/PROF
CE:D
T:919455670

ALUGUER
QUARTOS

LISBOA - RESTAURANTE EM
CARNIDE COM ESPLANADA
110 LUGARES BEM LOCALIZADO A FUNCIONAR RENDA
500€ T:938897690
LISBOA cede se Pastelaria
snack bar com refeicoes ,boa faturacao, marvila T:933970532
OEIRAS Carnaxide Centro

Cívico Café restaurante esplanada equipado. A funcionar
T:937906730

Ordenado por Concelho

PROCURA

ALMADA - COVA DA PIEDA-

DE QUARTO MOBILADO TUDO
INCLUIDO 300€ T:919227473

VÁRIOS

AMADORA e REBOLEIRA

Quartos Mobilados C/ Serventia
Cozinha,
desde
210€
T:966445994

LISBOA - À ALAMEDA - A

SENHOR/ RAPAZ C/ TRATAMENTO DE ROUPA 240€
T:912192664

Ordenado por Concelho

PERMUTA - 2/3 TAXIS Lisboa

com radiotáxis, por Apartamento/
Armazém/
Loja
Lisboa,/
Arredores Próprio/ Próprio
T:934629305

Anuncie nos

Através do site www.classiﬁcadoscm.pt
Por telefone: 210 494 998 Por fax: 210 493 157
Dias úteis, das 09h às 18h
Pagamento por cartão de crédito ou transferência bancária

