OFERTAS DE EMPREGO (SIMULAÇÃO)
Designação da oferta: TÉCNICO DE CONTABILIDADE (m/f)
Oferta n.º TR0101

HOTEL ATLÂNTICO

Solicitador

SELECCIONA

AJUDANTE DE COZINHA

Entidade/Empresa: Mercado Agrícola das Flores

Ref. 1404

Ref. 0820

Descrição da Função:

Desempenhar tarefas contabilísticas e administrativas inerentes ao correcto funcionamento da empresa, nomeadamente no domínio do planeamento,
organização, execução e controlo, de acordo com a
legislação aplicável.

CONDIÇÕES:
⇒ 8h/14h e 16h/22h
6h por dia; 36h por semana

⇒ Dia de folga: 1 dia por semana, em
escala rotativa

Perfil pretendido/
• Elevado sentido de responsabilidade;
competência reque- • Rigor no cumprimento de prazos;
• Flexibilidade de horários;
ridas:

⇒ Remuneração: 500,00€
⇒ Contrato a termo certo pelo prazo de
3 meses

• Disponibilidade imediata;
• Preenchimento de documentação comercial e fis-

cal de uso corrente;

Factores de preferência:
Experiência anterior na função
Já ter trabalhado na hotelaria

• Preparação da informação e documentação da

empresa, no âmbito das funções de aprovisionamento, de produção, pessoal, comercial, administrativa e
financeira;
• Organização classificação e registo de documentos
contabilísticos, em função do seu conteúdo, utilizando para o efeito o plano oficial de contas do sector
respectivo e as normas fiscais vigentes.

Candidatura:

Envie o seu currículo até dia até 20 de Março de
2015 para o x@x.com (fictício) ou para Rua de Santa Catarina 9970-336 Santa Cruz das Flores

Enviar o currículo para

Necessita-se solicitador com
fluência nos idiomas francês e
inglês, para dar apoio e aconselhamento jurídico a agência imobiliária, nas fases da angariação
de imóveis, Contrato de Promessa de Compra e Venda e Escritura. Será necessário manter
uma conversação oral e escrita
fluente durante os processos
anteriormente mencionados com
clientes. Em caso de interesse,
envie o seu currículo para o
seguinte endereço de e-mail: --@---

Quinta das Escalónias
Turismo Rural

Procura-se jovem com formação na área de Técnico de Turismo Ambiental e Rural,
nível 4, para integrar equipa jovem e dinâmica. Pretende-se que o candidato tenha
autonomia, vontade de trabalhar e flexibilidade de horários e que seja elegível
para a realização de estágio profissional. Entrada imediata.
HABILITAÇÕES/NÍVEL: Curso Profissional/4
Ref. n.º 1256
Enviar CV com foto para

Precisa-se empregado de mesa com experiência para Restaurante “O Goraz” (m/f)

Técnico de Recuperação do Património Edificado

Precisa-se empregado de mesa com experiência.
Experiência Profissional: 2 a 4 anos
Formação: Cozinha e Serviço de Mesa (Qualificação profissional nível II)

Descrição:
Sector Profissional: Restauração e Catering

Profissional qualificado que, sob
orientação directa de um técnico
superior da área, está apto a
executar trabalhos de
inventariação, levantamento, diagnóstico, conservação preventiva e
recuperação do
património edificado, utilizando as
tecnologias, técnicas e materiais
adequados ao edifício
em causa, assegurando a sua
reabilitação cultural e funcional.

Nome Empresa: Restaurante "O Goraz"

HR
Solutions

Reconhecida empresa do seu sector de actividade composta por uma equipa jovem, dinâmica e orientada à
inovação está prestes a admitir um Técnico de Informática (m/f) para exercício de actividade em Angola.

Engenheiro
Informático

(m/f)

TS 0409

Envie CV, indicando a Ref. a
que se candidata através dos
seguintes meios:
Site:
E:mail:

Reportando à Direcção, será responsável por efectuar a
gestão e operação do departamento de sistemas/
tecnologias da informação, nomeadamente:
• Instalar, reparar, manter e coordenar o funcionamento
de diverso software, hardware e sistema de telecomunicações, a fim de criar um ambiente informático estável
que responda às necessidades da empresa, a partir de
especificações recebidas;
• Desenvolver, conceber, adaptar e implementar aplicações;
• Desenvolver e zelar pela manutenção de todo o sistema informático da empresa e dos meios de publicitação
via web;
• Manter um suporte activo ao utilizador, executando
treino específico e participando em programas de formação.
Requisitos:
• Formação Académica Superior em Tecnologias da
Informação;
• Percurso profissional relevante em função similar, não
inferior a 2 anos;
• Domínio avançado de Sistemas Operativos Windows, e
preferencialmente baseados em Linux;
• Experiência com diversas linguagens de programação é
diferenciadora;
• Domínio da língua inglesa;
• Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal, de aprendizagem e adaptação;
• Sentido de organização, autonomia, iniciativa e proactividade;
• Disponibilidade para trabalhar em Angola.

Oferta:
• Integração em empresa sólida;
• Plano de evolução e carreira;
• Pacote salarial competitivo.
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As actividades principais a desempenhar por este técnico
são:
•
•
•
•

participar no diagnóstico de caracterização de edifícios
patrimoniais;
executar levantamentos arquitectónicos de estruturas
edificadas, tanto manual como informaticamente;
participar na elaboração de programas e projectos de
intervenção e recuperação de edifícios e monumentos;
aplicar técnicas de levantamento e de registo das
componentes construtivas e decorativas,
nomeadamente, inventário, fotografia e vídeo.

Perfil do Candidato

- Mínimo 12.º ano (em curso técnico profissional);
- Experiência anterior em funções semelhantes.
Ref. 1300
Envie o seu Curriculum Vitae para

Organização
Tel: 555 555 5555

ARROW ENGENHARIA & SERVIÇOS
Somos um reconhecido parceiro no mercado industrial, desenvolvendo soluções e
realizando serviços que permitem a obtenção de ganhos de produtividade, fiabilidade
e eficiência nos processos dos nossos clientes, aumentando a sua competitividade.
Para reforço qualitativo da Equipa Técnica, procuramos:
Gestor de Projectos Óleo-Hidráulica
Para assumir responsabilidades ao nível da definição de procedimentos e da industrialização do fabrico, da manutenção e da reparação de sistemas óleo-hidráulicos,
bem como da concepção de soluções técnicas e da gestão dos projectos daí resultantes, numa lógica de eficiência e qualidade.
Procuramos jovem profissional talentoso e com:
- Formação superior em Engenharia Mecânica, Eletromecânica ou Gestão Industrial;
- Conhecimentos ou experiência na área da Óleo-Hidráulica;
- Experiência de trabalho (2/3 anos) em área técnica de projecto e sua gestão ou na
vertente da industrialização de processos;
- Bons conhecimentos de Inglês;
- Agilidade na utilização das TI’s.
Excelente oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento de carreira, com oferta
de boas condições de trabalho e de integração em Organização estruturada e em
contínuo desenvolvimento e expansão.
FRIGOR - PORTO
Ref.: 04/0204
www.frigor.pt (fictício)

TAG

Os candidatos considerados válidos serão contactados num prazo de 10 dias úteis.
Para responder a este anúncio, envie o seu curriculum vitae para

OFERTAS DE EMPREGO (SIMULAÇÃO)
GESTÃO HOTELEIRA E ALOJAMENTO - NÍVEL 5

ASSISTENTE TÉCNICO (m/f)

Ref. n.º 1217

Procuramos um(a) Assistente Técnico(a) de Processos Internos com
fluência em Espanhol, para integrar uma multinacional sobejamente
conhecida na zona do Porto.
Requisitos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12.º ano de escolaridade ou curso equiparado;

Procuramos jovem formado:
- Diploma de Técnico Superior Profissional em Gestão Hoteleira e Alojamento (nível 5)
- Experiência profissional
Funções: profissional qualificado para, de forma autónoma ou integrado em equipa, dirigir,
coordenar e controlar as actividades das secções afectas ao departamento de alojamento
hoteleiro, designadamente, da portaria e recepção, andares e quartos e lavandaria e rouparia,
garantindo a qualidade do serviço e a maximização da capacidade de alojamento de uma
unidade hoteleira.
Enviar Curriculum Vitae para

Conhecimentos de Office (Word, Excel) na óptica do utilizador;
Domínio de Espanhol falado e escrito (OBRIGATÓRIO);
Entendimento e cumprimento de SLA’s;

BTPA
Bolsa de Trabalho Público dos Açores

Seguir processos e/ou procedimentos previamente dados pela hierarquia;

Resistência ao stress;

Assistente
Operacional

Orientação para o cliente;

(m/f)

Disponibilidade para trabalhar por turnos (entre as 7h e as 21h).

Aviso n.º 1424

Capacidade de comunicação e de produzir/gerir reports;
Capacidade de adaptação e de trabalhar em equipa;

Se esta oferta vai ao encontro das suas expectativas, envie o seu Curriculum
Vitae actualizado para ---@--- , com a referência "Assistente Técnico".
Refª 98766/6

Os candidatos deverão enviar a sua candidatura num prazo de 10 dias úteis, contados
da data da publicação do presente aviso.

Envie a carta de apresentação e o CV, indicando a
Ref. a que se candidata
através dos seguintes
meios:

Profissional qualificado que
exerça funções de expediente
geral de escritório, recepcionista, serviço externo, apoio e
acompanhamento em diligências (julgamentos, conferências, audiências preliminares,
tentativas de conciliação etc.)
numa empresa privada.

Requisitos:
• Escolaridade obrigatória;
• Ter 18 anos de idade (completos);
• Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada
pela Constituição, lei especial ou convenção internacional;
• Não estar inibido para o exercício de funções públicas ou
interdito para o exercício das funções a que se candidata;
• Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da profissão;
• Ter cumprido as leis de vacinação obrigatórias.

Oferta:
• Integração no quadro de ilha;
• O posicionamento do trabalhador recrutado, numa das
posições remuneratórias da categoria de assistente operacional, é objecto de negociação com a entidade empregadora pública. Terá lugar após o termo do procedimento.

Perfil do Candidato

Ref. 1437
Envie o seu Curriculum Vitae para

Empregado de
loja (m/f)

Organização

Tel: 555 555 5555
Trabalhador Não Qualificado da Agricultura (Exclui Horticultura e Floricultura) (M/F)

Ref. 0932
Descrição
Procura-se empregado com
experiência para loja de cópias,
encadernações, serigrafia,..., que
seja muito competente e de grande confiança.
Requisitos
Perfil Responsável. Experiência.
Apresentável. Confiança. É favor
enviar CV, de preferência com
Foto, para
Localidade: Angra do Heroísmo
Salário: 600€ Bruto
Tipo de contrato: A negociar
Experiência: Entre 1 e 3 anos

Experiência anterior: Não
Local Trabalho: Freguesia da Ribeirinha
Total de Postos: 2
Habilitações Literárias: 4º ano (mínimo)
Formação Profissional Exigida: Não Relevante
Horário Trabalho Regime Horário: Turnos,
Horas/Dia: 8.0
Descrição do Perfil: PRETENDE ADMITIR
TRABALHADORES PARA CAMPANHA DAS
SILAGENS

CONTABILIDADE E FISCALIDADE para PME
Experiência anterior exigida: 2 anos
Total de Postos de Trabalho: 1
Habilitações Literárias: Curso Técnico Superior Profissional, Nível 5
Horário Trabalho: A combinar
Condições Contratuais
Tipo de Contrato Oferecido: Termo certo, duração de 1 ano
Regime de Trabalho: A tempo completo
Remuneração Base Ilíquida: 900€/Mês
Subsídio de Refeição: 4,27€/dia útil de trabalho
Ref. n.º 1150
Enviar CV com foto para

Designação da oferta: PROMOÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL (m/f) CET, NÍVEL 5
Oferta n.º TR1216
Entidade/Empresa:
Museu

Função:
Técnico de promoção turística e cultural

Perfil pretendido/competência requeridas:
• Diploma de especialização tecnológica, nível 5;
• Conhecimento de língua portuguesa (o valor patrimo-

Condições Contratuais

Tipo de Contrato Oferecido: Termo certo, duração de 1 mês
Regime de Trabalho: A tempo completo
Remuneração Base Ilíquida: 30 EUR/Dia
Subsídio de Refeição: Refeições incluídas
Outras Regalias: 5€/ HORAS EXTRA

• Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e
pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário,
à manutenção e reparação dos mesmos.

Áreas afectas à jurisdição do Serviço Florestal

As actividades principais a desempenhar por este técnico são:
• Proceder ao atendimento de clientes e relações públicas;
• Utilizar eficazmente os canais de comunicação internos e externos;
• Interpretar criticamente a informação no contexto dos respectivos
conteúdos funcionais;
• Gerir a carteira de clientes e a agenda do profissional liberal;
• Organizar e gerir os processos administrativos e judiciais;
• Proceder à gestão de prazos;
• Recolher e entregar peças processuais junto dos tribunais e de outras
repartições públicas;
• Recolher, actualizar e tratar da legislação;
• Gerir e organizar a informação por meios informáticos;
• Fazer tratamento da informação contabilística dos processos judiciais e
dos processos administrativos;
• Efectuar o pagamento das custas processuais e fazer a respectiva
imputação aos processos;
• Recolher informação académica, editorial e científica da área jurídica;
• Recolher informação doutrinal e jurisprudencial.

- Curso de especialização tecnológica (CET, nível 5);
- Experiência anterior em funções semelhantes.

• Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis
ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico.

Local de Trabalho:

Titular de um Diploma de Especialização Tecnológica

Descrição:

Funções:
• Funções de natureza executiva, de caráter manual ou
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e
com graus de complexidade variáveis.

Site:
E:mail:

Serviços Jurídicos,
CET

O Serviço Florestal pretende admitir quatro assistentes
operacionais, para o preenchimento de quatro postos de
trabalho, para o quadro de Ilha.

•
•
•

•

•

nial da língua);
Conhecimentos da língua inglesa ( ler, compreender e
analisar textos);
Conhecimentos de património cultural: material/
Imaterial e património natural.
Capacidade de desenvolver atitudes e comportamentos adequados a profissionais com elevado nível de
qualificação profissional e adaptabilidade ao mundo
do trabalho;
Capacidade de compreender as actividades práticas e
resolver problemas do âmbito do exercício profissional;
Capacidade de aplicar os conhecimentos e saberes
adquiridos às actividades práticas do respectivo perfil
profissional.

Candidatura:
Envie o seu currículo até dia até 20 de Março de 2015 para o
x@x.com (fictício) ou para Rua de Santa Catarina 9970-336
Santa Cruz das Flores
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