
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 
 

 
 

Operador de Armazém (M/F) - 
Évora 

Évora 

 

Publicada em 20 de Jul. de 2022 

 
Função: 

• - Entrega de mercadoria em loja a cliente; 
- Efetuar a armazenagem das mercadorias no armazém e assegurar a sua manutenção e conservação; 
- Efetuar as operações de preparação e expedição de mercadorias; 
- Participar na elaboração de inventários, executando atividades de identificação e de controlo das 
mercadorias (stocks). 

 
Requisitos:  

• - Disponibilidade imediata; 
- Forte sentido de responsabilidade; 
- Experiência em funções similares (preferencial); 
- Dinamismo. 

•  
Condições: 

- Contrato de trabalho; 
- Remuneração compatível com a função e experiência anterior; 
- Possibilidade de progressão na carreira. 

 
Candidate-se. Aqui:  
https://candidatos.adecco.pt/empregos/ver/208701633 
 

 

 

 

 

mailto:vidasativas@appacdm-evora.org.pt
https://candidatos.adecco.pt/empregos/ver/208701633
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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 

vidasativas@appacdm-evora.org.pt 
 

 
 

Admite-se copeira/ajudante de 

cozinha para Restaurante/Pastelaria 

A Muralha entrada imediata 

Évora 

 

Publicada em 21 de Jul. de 2022 

 
Detalhe da Oferta: 

 

Entrada Imediata 

Admite-se copeira 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/8652567/admite-se-copeira-ajudante-de-cozinha-para-restaurante-
pastelaria-a-muralha-entrada-imediata/ 
 

 

mailto:vidasativas@appacdm-evora.org.pt
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Ajudante de cozinha - Évora Évora 

 

Publicada em 21 de Jul. de 2022 

 
Requisitos:  

• - Assiduidade e pontualidade; 
- Disponibilidade imediata; 
- Bom trabalho em equipa; 
- Gosto pelo atendimento ao cliente. 

•  
Horário:  

• 25h ou 40h semanais, Terça a Domingo, folgas rotativas. 

 
Condições: 

Contrato de trabalho com possibilidade de passar a contrato efeito; 

Ordenado acima da média; 

Possibilidade de crescimento profissional. 

 

Enviar CV especificando a vaga para:    recrutamento.arkiorigem@gmail.com 

 
Candidate-se. Aqui: 
https://www.net-empregos.com/8650068/ajudante-de-cozinha-evora/ 
 

 

 

 

 

 

mailto:vidasativas@appacdm-evora.org.pt
https://www.net-empregos.com/trabalho/
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FNAC Évora - Operador de Loja 

(M/F)- 20H 
Évora 

 

Publicada em 21 de Jul. de 2022 

 
A TUA MISSÃO 

• Abordar e acolher, atender e fidelizar o cliente, com isenção, na venda de produtos e serviços FNAC, 
operacionalizando os procedimentos da loja. Efetuar com fiabilidade e autonomia todas as operações 
necessárias, incluindo registos em caixa e outras tarefas de Serviço ao Cliente, cumprindo as normas e 
procedimentos inerentes. Efetuar a receção, conferência, arrumação e transferência / devolução de 
mercadoria, bem como outras tarefas de Logística & SPV, de acordo com os procedimentos internos e 
mediante necessidades da Loja. 

 
Requisitos:  

• - Conhecimentos na área de Produtos e Serviços FNAC; 
- Domínio das técnicas e estratégias de venda de produtos e serviços; 
- Foco no Cliente e nos resultados; 
- Excelência na qualidade de atendimento; 
- Boa capacidade de comunicação e espírito de equipa; 
- Iniciativa e dinamismo. 

•  
Horário:  

Disponibilidade para Part-Time 20h semanais com horários rotativos e folgas rotativas. 

 
ACEITAS O DESAFIO? 

Submete a tua candidatura em https://recrutamento.fnac.pt 

 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8640960/fnac-evora-operador-de-loja-m-f-20h/ 
 

 

mailto:vidasativas@appacdm-evora.org.pt
https://www.net-empregos.com/caixa/
https://www.net-empregos.com/qualidade/
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Empregado/a de Cafetaria 
Évora - Tempo Inteiro 

Évora 

 

Publicada em 21 de Jul. de 2022 

 
 
Detalhe da Oferta:  
 

 
Admite-se Funcionário/a com experiência em serviço de cafetaria/snack bar. 

A cafetaria situa-se na Praça do Giraldo - Cafetaria de Santo Humberto, a nossa equipa é jovem e 

motivadora. 

Necessário conhecimento em língua inglesa, bom espírito de trabalho de equipa. 

Contrato de trabalho de 1 ano com possível renovação. 

 

Envio de currículos:    giraldoturinterno@gmail.com 

 

•  
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8665821/empregado-a-de-cafetaria-evora-tempo-inteiro/ 
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Rececionista Hotel, Évora Évora 

 

Publicada em 21 de Jul. de 2022 

 
Detalhe da Oferta: 

 
Vitória Stone Hotel recruta Rececionista com os seguintes requisitos: 

 

- Formação ou Experiência comprovada na área e eventual carta de recomendação; 

- Fluência em Inglês; 

- Gosto pelo trabalho em equipa; 

- Excelente apresentação; 

- Responsabilidade, simpatia, assiduidade e humildade. 

 

Só serão validados candidatos da cidade ou região. 

 

 

Envio de candidatura para:    rh@vitoriastonehotel.com 

•  
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8646933/recepcionista-hotel-evora/ 
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Servente/Porteiro Évora 

 

Publicada em 21 de Jul. de 2022 

 
Detalhe da Oferta: 

 
A GLOBALTEMP está de momento a recrutar Servente/Porteiro para prestigiada empresa nossa 

cliente, que atua no setor da construção civil. 

 

Procuramos profissionais com o seguinte perfil m/f: 

 

- Experiência na função; 

- Sentido de responsabilidade; 

- Disponibilidade imediata. 

 

Condições: 

- Contrato de Trabalho; 

- Salário compatível com a função. 

 

Caso preencha os requisitos, poderá enviar o seu Curriculum atualizado para o seguinte e-

mail:    alexandra.gomes@globaltemp.pt 
Referência: Servente/Porteiro Évora 

Telf: 936548300 

 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8635434/servente-porteiro/ 
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Operador(a) de Produção Évora 

 

Publicada em 21 de Jul. de 2022 

 
Requisitos:  

• Experiência prévia em indústria (preferencial); 
Escolaridade mínima 12º ano (preferencial); 
Conhecimentos de mecânica; 
Disponibilidade para trabalhar em horários concentrados rotativos; 
Dinamismo, proatividade e responsabilidade; 
Disponibilidade imediata. 

•  
Condições: 

Remuneração base ACIMA DA MÉDIA; 
PRÉMIOS mensais de reconhecimento; 
Estabilidade e forte crescimento da Empresa com boas condições de segurança e bom ambiente de 
trabalho; 
GINÁSIO nas instalações; 
Possibilidade de CRESCIMENTO profissional e pessoal através da nossa plataforma 
de formação E_Cademy (com disponibilização de conteúdos formativos). 
 
 
Se ambiciona trabalhar numa Multinacional onde possa desenvolver o seu talento, envie CV para 

candidatura:    recrutamento@yageo.com 

 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8094243/operador-a-de-producao/ 
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