
Divulgação  

Oferta de Emprego 

 

 
Projeto Vidas Ativas 4G 

Bairro da Cruz da Picada 

Avenida do Escurinho lote 42 r/c esq. 

Tel: 266 248 233 / Telemóvel: 961 366 778 

vidasativas@appacdm-evora.org.pt 
 

 
 

Trabalhador(a) de Limpeza -
Évora - URGENTE 

Évora 

 

Publicada em 11 de Jun. de 2022 

 
Detalhe da Oferta: 

A Saniambiente - Serviços profissionais de Limpeza Lda. está a recrutar: 

 

Trabalhador(a) de Limpeza 

 

Requisitos da função: 

- Experiência Profissional em Limpezas (não é factor eliminatório); 

- Bom relacionamento interpessoal; 

- Dinamismo e responsabilidade; 

- Capacidade de trabalho em equipa; 

- Disponibilidade de horário. 

 

Local de Trabalho: 

-Évora 

- Horário: 07h00-11h00/15h00-19h00 

 

 

Se pretende integrar a nossa equipa, por favor, envie email para:    evora@saniambiente.com 
ou ligue 918367292 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8382088/trabalhador-a-de-limpeza-evora-urgente/ 
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Ajudante de Cozinha - Évora - 
PART - TIME 

Évora 

 

Publicada em 11 de Jun. de 2022 

 
Função: 

• - Preparação dos utensílios e alimentos. 
- Confeção de massa de pizza, pizzas ou entradas - rotativo. 
- Limpeza constante do espaço e utensílios. 

 
Requisitos:  

- Disponibilidade para trabalhar fins de semana. 
- Disponibilidade para trabalhar feriados (remunerados). 
- Disponibilidade para trabalhar horas extra (remuneradas). 
- Sentido de responsabilidade, com boa assiduidade e pontualidade. 
- Facilidade de comunicação. 
 
Horário:  

- 2ª a Domingo 
- 18:00 às 22:00 
- 1 dia folga, rotativo [de segunda a sexta] 
Condições: 

- Formação inicial e contínua 

- Salário bruto de 435€ 

- Subsídio de Alimentação de 75€ 

Enviar CV atualizado:    emprego@pizzariaalamos.pt 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8513415/ajudante-de-cozinha-evora-part-time/ 
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Empregado de Armazém 
(m/f) - Évora 

Évora 

 

Publicada em 13 de Jun. de 2022 

 
Função: 

• • Arrumação, separação, conferência e embalagem de mercadoria; 
• Elaboração de guias de transporte ou documentos equivalentes; 
• Serviços pontuais de transporte e distribuição de mercadorias. 

 
Requisitos:  

• • Experiência prévia nas funções. 
• Conhecimentos de informática na óptica do utilizador. 
• Idade entre 25 e 35 anos. 
• Carta de condução. 
• Residência em Évora. 
• DISPONIBILIDADE IMEDIATA (preferencial) 

•  
Condições: 

• Remuneração compatível com a experiência do candidato e outras regalias sociais; 

• Estabilidade de emprego e possibilidade de evolução na carreira. 

 

RESPOSTAS: 

Os interessados deverão enviar o seu curriculum vitae detalhado para o endereço de e-

mail:    dep.logistica@bolas.pt 

 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8512076/empregado-de-armazem-m-f-evora/ 
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Empregado/a balcão 
Arraiolos e Évora 

Évora 

 

Publicada em 13 de Jun. de 2022 
 

• Selecionamos para reforço de equipa empregado/a balcão para Arraiolos e Évora: 
 
Requisitos:  

• - experiência profissional na área (fator preferencial); 
- carta de condução; 
- disponibilidade para trabalho ao fim de semana. 

•  
Condições: 

- condições salariais acima da média; 

- integração em empresa sólida; 

- formação. 

 

Candidatura com envio de CV para:    scalastatus@gmail.com 

 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8509906/empregado-a-balcao-arraiolos-e-evora/ 
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Empregada/o armazém - 
copa 

Évora 

 

Publicada em 13 de Jun. de 2022 

 
Requisitos:  

• - Responsável 
- Espírito para trabalhar em equipe 
- Dinâmico 

•  
Condições: 

- Contrato trabalho a tempo inteiro 

- trabalho de 2ª a 6ª feira- folga sábado e domingo 

- Vencimento compatível com as funções desempenhadas 

 

 

Enviar curriculum Vitae para:    delfimrocha@aaqui.com 

 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8490720/empregada-o-armazem-copa/ 
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Copeiro ( a) Évora 

 

Publicada em 13 de Jun. de 2022 

 
 

Évora Hotel Recruta 

Copeiro(a) 

 

Pretende-se: 

Flexibilidade de Horários 

Capacidade de trabalho em equipa 

Sentido de responsabilidade e dinamismo 

 

Oferece-se: 

Participação em projeto aliciante em unidade hoteleira de referência 

Integração numa estrutura hoteleira em expansão 

Salário compatível 

 

Responda hoje mesmo para:    recursoshumanos@evorahotel.pt 

•  
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8214718/copeiro-a/ 
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