
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 
 

 
 

Ajudante de Ação Direta para 
instituição de apoio à 3.ª idade 

em Évora 

Évora 

 

Publicada em 22 de Jul. de 2022 

 
Função: 

• - Prestação de cuidados de higiene e conforto; 
- Colaboração na prestação de cuidados de saúde; 
- Acompanhamento e vigilância na alimentação; 
- Arrumar, distribuir e controlar as roupas; 
- Entre outros. 

 
Requisitos:  

- Escolaridade obrigatória; 

- Experiência profissional na área (preferencial); 

- Disponibilidade para trabalhar em regime de horários rotativos e por turnos; 

- Disponibilidade imediata. 

 

Os(as) Interessados(as) deverão enviar o seu currículo para:    candidaturas.instituicao@gmail.com 

•  
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8673569/ajudante-de-accao-directa-para-instituicao-de-apoio-a-3-idade-em-
evora/ 
 

 

 

 

 

mailto:vidasativas@appacdm-evora.org.pt
https://www.net-empregos.com/higiene/
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https://www.net-empregos.com/8673569/ajudante-de-accao-directa-para-instituicao-de-apoio-a-3-idade-em-evora/
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Ajudante de Cozinha - Évora 
- PART - TIME 

Évora 

 

Publicada em 22 de Jul. de 2022 

 
Função: 

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

 
Condições: 

- Formação inicial e contínua 

- Contrato de trabalho 

- Salário bruto de 435€ 

- Subsídio de Alimentação de 75€ 

- Subsídio de férias e natal 

- Horas extras e feriados remunerados 

Enviar CV atualizado 

 

Caso esteja interessado envie-nos o seu CV com a vaga a que se candidata 

para:    emprego@pizzariaalamos.pt 

 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8632300/ajudante-de-cozinha-evora-part-time/ 
 

 

 

 

mailto:vidasativas@appacdm-evora.org.pt
https://www.net-empregos.com/emprego-limpezas-domesticas.asp
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Estafeta 125CC ou CARRO 
para Pizzaria - ÉVORA 

Évora 

 

Publicada em 22 de Jul. de 2022 

 
Função: 

• - Entrega de pedidos ao domicílio de clientes. 
- Tarefas operacionais na loja. 

 
Requisitos:  

• - Carta de 125cc ou carta B 
- Domínio da Língua Portuguesa. 
- Disponibilidade para horário repartido e trabalhar fins de semana. 
- Disponibilidade para trabalhar feriados (remunerados). 
- Disponibilidade para trabalhar horas extra (remuneradas). 
- Residência na zona ou arredores. 
Experiência em trabalho semelhante não exigida, mas preferencial. 

•  
Condições: 

- Salário bruto de 725€ 

- Subsídio de Alimentação de 125€  
- Subsídio de férias e natal 
- Horas extras e feriados remunerados 

 

Enviar CV atualizado para:    emprego@pizzariaalamos.pt 

 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8632304/estafeta-125cc-ou-carro-para-pizzaria-evora/ 
 

 

mailto:vidasativas@appacdm-evora.org.pt
https://www.net-empregos.com/trabalho/
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Empregado de Mesa - M/F Évora 

 

Publicada em 22 de Jul. de 2022 

 
Detalhe da Oferta: 
Hotel Dom Fernando em Évora, encontra-se a recrutar empregado de mesa para integrar na sua 

equipa de restaurante. 

 

A função passa por desenvolver atividade regular do restaurante do hotel, na preparação do serviço 

de pequenos-almoços, almoços e jantares; Atendimento e serviço aos clientes; Colaborar 

na manutenção do espaço e arrumação. 

 

O candidato deve reunir os seguintes requisitos: 

- Formação em restauração; 

- Experiência na área; 

- Responsável; Dinâmico(a); Motivado(a); Educado(a); 

- Disponibilidade de horários rotativos; 

- Disponibilidade imediata; 

 
Envie o seu currículo para:    rh@hoteldomfernando.com 

•  
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/7902197/empregado-de-mesa-m-f/ 
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Rececionista de hotel (M/F) Évora 

 

Publicada em 22 de Jul. de 2022 

 
O Hotel Dom Fernando 3*, em Évora pretende recrutar um(a) Rececionista para integrar a sua equipa 
de Front Office. 
 
Responsabilidades: 
 
• Atendimento e acolhimento dos hóspedes ao check-in, check-out ou nos pedidos rotineiros ao 
balcão/telefone seguindo os standards do Departamento/ Hotel; 
• Efetuar o registo de hóspedes, verificação de reservas e informação no sistema informático; 
• Garantir a fidelização de hóspedes através de uma postura profissional e pro ativa, procurando 
sempre antecipar e superar as necessidades e expectativas dos hóspedes; 
• Assegurar a gestão e manutenção adequada dos fundos de caixa individuais; 
• Gestão de Reclamações; 
• Venda e promoção dos serviços do Hotel. 
 
Requisitos: 
• Formação na área de Hotelaria/Turismo; 
• Experiência na função; 
• Boa apresentação; 
• Bons Conhecimento de línguas; 
• Elevado Espírito de Equipa; 
• Disponibilidade para trabalhar em horários rotativos. 

 
Enviar candidaturas para:    rh@hoteldomfernando.com 

•  
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8562115/recepcionista-de-hotel-m-f/ 
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Empregado de Limpeza 
(Évora) 

Évora 

 

Publicada em 22 de Jul. de 2022 

 
Função: 

• Lavagem, limpeza, arrumação e conservação de instalações, equipamento e utensílios de trabalho, 
incluindo os que utiliza. 

 
Requisitos:  

• Experiência profissional na área de limpezas; 
Forte Sentido de responsabilidade, dinamismo e Sentido de organização; 
Disponibilidade para trabalhar ao fim de semana, Feriados e Horas noturnas. 

•  
Condições: 

Remuneração Base Mensal: 705 euros 
S.A mensal.: 125? euros 
Comp. função: 75 euros 
Sub. função: 35 euros 
Duração da necessidade: a definir pelo cliente 
Integração/entrada: imediata 
Local de Trabalho: Évora 
Tipo de contrato: termo incerto, em regime de trabalho temporário 
 
para se candidatar/to apply 

https://www.randstad.pt/emprego/RS-2022-120955 

 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8673086/empregado-de-limpeza-evora/ 
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