
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 
 

 
 

Empregado de Mesa e Balcão 
Évora 

Évora 

 

Publicada em 14 de Jun. de 2022 

 
Requisitos:  

• - Experiência serviço mesa e balcão 
- Gosto pelo contacto com o cliente 
- Simpático e Disponível 
- Dinâmico e Proactivo 
- Espírito de equipa 
- Responsável e Pontual 
- Falar e escrever fluente Português 
- Conhecimento de Línguas estrangeiras (Inglês) 

•  
Condições: 

- Contrato de trabalho 

- Salário compatível com a função 

 

ENTRADA IMEDIATA 

Candidaturas através do e-mail:    alkimiaevora@hotmail.com 
 
Só candidaturas feitas por e-mail, com currículo e fotografia serão validadas. 

 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8518595/empregado-de-mesa-e-balcao-evora/ 
 

 

 

mailto:vidasativas@appacdm-evora.org.pt
mailto:alkimiaevora@hotmail.com?subject=Candidatura%20Net-Empregos:%20Empregado%20de%20Mesa%20e%20Balc%C3%A3o%20%C3%89vora
https://www.net-empregos.com/curriculo/
https://www.net-empregos.com/8518595/empregado-de-mesa-e-balcao-evora/


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 
 

 
 

Admite-se Empregada 
Balcão/Copa para Pastelaria Os 

Arcos em Évora 

Évora 

 

Publicada em 14 de Jun. de 2022 

 
Detalhe da Oferta: 

Admite-se empregada balcão/copa a tempo inteiro para pastelaria os Arcos em Évora. 

Horário diurno 

Durante a semana com pausa para almoçar 

Entre as 8h e as 18h 

Sábado 

Das 8h ás 13h 

folga domingo 

enviar currículo para:    a.muralha@mail.telepac.pt 

•  
ou entregar no estabelecimento 
964024772 

•  
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8525132/admite-se-empregada-balcao-copa-para-pastelaria-os-arcos-em-
evora/ 
 

 

 

 

 

 

mailto:vidasativas@appacdm-evora.org.pt
https://www.net-empregos.com/pastelaria/
mailto:a.muralha@mail.telepac.pt?subject=Candidatura%20Net-Empregos:%20Admite-se%20Empregada%20Balc%C3%A3o/Copa%20para%20Pastelaria%20Os%20Arcos%20em%20%C3%89vora
https://www.net-empregos.com/8525132/admite-se-empregada-balcao-copa-para-pastelaria-os-arcos-em-evora/
https://www.net-empregos.com/8525132/admite-se-empregada-balcao-copa-para-pastelaria-os-arcos-em-evora/
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Bairro da Cruz da Picada 
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Precisa-se ajudante 
cozinha/copeira e empregada 

balcão para restaurante A 
Muralha em Évora 

Évora 

 

Publicada em 14 de Jun. de 2022 

 
Detalhe da Oferta: 

Admite-se empregada balcão/copa a tempo inteiro para Restaurante A Muralha em Évora. 

Horário diurno 

Durante a semana com pausa para almoçar 

Entre as 8h e as 17:30H 

Sábado 

Das 8h ás 13h 

folga domingo 

enviar currículo para:    a.muralha@mail.telepac.pt 

•  
 
ou entregar no estabelecimento 
964024772 

•  
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8525136/precisa-se-ajudante-cozinha-copeira-e-empregada-balcao-para-
restaurante-a-muralha-em-evora/ 
 

 

 

mailto:vidasativas@appacdm-evora.org.pt
https://www.net-empregos.com/emprego-restauracao-bares.asp
mailto:a.muralha@mail.telepac.pt?subject=Candidatura%20Net-Empregos:%20Precisa-se%20ajudante%20cozinha/copeira%20e%20empregada%20balcao%20para%20restaurante%20A%20Muralha%20em%20%C3%89vora
https://www.net-empregos.com/8525136/precisa-se-ajudante-cozinha-copeira-e-empregada-balcao-para-restaurante-a-muralha-em-evora/
https://www.net-empregos.com/8525136/precisa-se-ajudante-cozinha-copeira-e-empregada-balcao-para-restaurante-a-muralha-em-evora/
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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 
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PRECISA-SE colaborador 
para SUPERMERCADO ÉVORA 

Évora 

 

Publicada em 14 de Jun. de 2022 

 
Função: 

• - Atendimento ao cliente garantindo os padrões de qualidade; 
- Organizar e coordenar o funcionamento do serviço da loja; 
- Supervisionar o trabalho da equipa de loja; 
- Cumprimento dos procedimentos e normas de higiene e segurança alimentar. 

•  
Requisitos:  

- Apresentação cuidada; 

- Sentido de responsabilidade, motivação e trabalho de equipa; 

- Boa capacidade de comunicação; 

- Disponibilidade e flexibilidade para trabalhar por turno. 

 

Se considera que o seu perfil corresponde a esta oportunidade, envie-nos o seu CV atualizado com 

fotografia para o email:    salpicos.citadinos@gmail.com 

•  
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8524932/precisa-se-colaborador-para-supermercado-evora/ 
 

 

 

 

 

 

mailto:vidasativas@appacdm-evora.org.pt
https://www.net-empregos.com/trabalho/
https://www.net-empregos.com/higiene/
https://www.net-empregos.com/seguranca/
https://www.net-empregos.com/trabalho/
mailto:salpicos.citadinos@gmail.com?subject=Candidatura%20Net-Empregos:%20PRECISA-SE%20colaborador%20para%20SUPERMERCADO%20%C3%89VORA
https://www.net-empregos.com/8524932/precisa-se-colaborador-para-supermercado-evora/
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Operário de Produção (m/f) Évora 

 

Publicada em 14 de Jun. de 2022 

 
Função: 

• - Preparar, operar e controlar máquinas de produção; 
- Garantir o funcionamento das máquinas; 
- Assegurar a manutenção e a limpeza das máquinas; 
- Efetuar cargas e descargas de produtos com recurso a empilhadores e outros equipamentos; 
- Realização de Inventário; 
- Fazer a arrumação e limpeza do armazém e máquinas. 
- Embalamento; 

 
Requisitos:  

• - Escolaridade mínima obrigatória; 
- Interesse em aprender; 
- Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 
- Valorizamos MUITO conhecimentos mecânica e eletricidade; 
- Certificado de empilhador (valorizado); 
- Carta de condução; 

•  
Condições: 

- Contrato de trabalho; 

- Salário compatível com função e experiência demonstrada; 

 

Se estiver interessado envie currículo para:    geral@mozanuts.com 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8535010/operario-de-producao-m-f/ 
 

 

 

mailto:vidasativas@appacdm-evora.org.pt
https://www.net-empregos.com/emprego-conservacao-manutencao-tecnica.asp
https://www.net-empregos.com/emprego-limpezas-domesticas.asp
https://www.net-empregos.com/emprego-limpezas-domesticas.asp
https://www.net-empregos.com/armazem/
https://www.net-empregos.com/informatica/
https://www.net-empregos.com/curriculo/
mailto:geral@mozanuts.com?subject=Candidatura%20Net-Empregos:%20Oper%C3%A1rio%20de%20Produ%C3%A7%C3%A3o%20(m/f)
https://www.net-empregos.com/8535010/operario-de-producao-m-f/
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Colaborador/a Part-time 
Balcão (fim de semana Sext. 

Sab. Dom.) 20H 

Évora 

 

Publicada em 13 de Jun. de 2022 

 
Requisitos:  

• - Disponibilidade horária aos fins de semana 
- Sexta Feira - (19:00/23:30) 
- Sábado - (14:00/23:30) 
- Domingo - (14:00/22:30) 
- Experiência profissional em atendimento ao publico 

•  
Condições: 

- Vencimento de acordo com a função. 

- Integração em equipa dinâmica e sólida. 

- Perspetivas e progressão de carreira. 

- Formação necessária ao desempenho das funções. 

- A possibilidade de aprenderes e cresceres numa empresa em constante desenvolvimento. 

 

Achas que tens os ingredientes necessários? Não percas mais tempo e envia o teu CV 

com a referência Part-time Fim de Semana para:    pb.evora@portugalia.pt 

 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8532715/colaborador-a-part-time-balcao-fim-de-semana-sext-sab-dom-20h/ 
 

 

mailto:vidasativas@appacdm-evora.org.pt
https://www.net-empregos.com/emprego-educacao-formacao.asp
mailto:pb.evora@portugalia.pt?subject=Candidatura%20Net-Empregos:%20Colaborador/a%20Part-time%20Balc%C3%A3o%20(fim%20de%20semana%20Sext.%20Sab.%20Dom.)%2020H
https://www.net-empregos.com/8532715/colaborador-a-part-time-balcao-fim-de-semana-sext-sab-dom-20h/

