
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 Especializado 2ª 
(M/F) - Évora 

Évora 

 

Publicada em 24 de Nov. de 2022 

 
Função: 

• - Participar ativamente no fabrico de relés e/ou sensores, 
- Manusear máquina de produção (setor industrial), 
- Conferir entradas e saídas de mercadorias, em armazém (quando aplicável) 

 
Requisitos:  

• - Disponibilidade imediata, 
- Nível de escolaridade (9º ano - mínimo), 
- Disponibilidade para horários alargados, 
- Experiência profissional no setor fabril (preferencial), 
- Sentido de autonomia e responsabilidade. 

•  
Condições: 

- Remuneração de acordo com a função, 
- Bom ambiente de trabalho. 

 
Candidate-se. Aqui:  
https://candidatos.adecco.pt/empregos/ver/209748209/operador-especializado-2%C2%AA-mf-evora 
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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 
 

 
 

Estafeta 125CC ou CARRO 

para Pizzaria - ÉVORA 

Évora 

 

Publicada em 24 de Nov. de 2022 

 
Função: 

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

 
Requisitos:  

• - Carta de 125cc ou carta B 
- Experiência na condução de veículos. 
- Domínio da Língua Portuguesa. 
- Disponibilidade para horário repartido e trabalhar fins de semana. 
- Disponibilidade para trabalhar feriados (remunerados). 
- Disponibilidade para trabalhar horas extra (remuneradas). 
- Sentido de responsabilidade, com boa assiduidade e pontualidade. 
- Gosto pelo atendimento ao público. 
- Capacidade para trabalhar em equipa. 
- Residência na zona ou arredores. 
- Disponibilidade total e imediata. 
 
Enviar CV atualizado para:    emprego@pizzariaalamos.pt 
 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/9044967/estafeta-125cc-ou-carro-para-pizzaria-evora/ 
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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 
 

 
 

Trabalhadores de Limpeza 

(m/f) - Évora 

Évora 

 

Publicada em 24 de Nov. de 2022 

 
Detalhe da Oferta: 

 
O Grupo Vadeca, empresa que atua na área das limpezas industriais, procura: 
 
Trabalhadores de Limpeza (m/f) – URGENTE – Évora 
 
 
Perfil: 
 
Experiência na função (preferencial) 
Residência na zona de Évora 
Disponibilidade Imediata 

 
 
Caso reúna os requisitos exigidos, solicitamos o envio da sua candidatura indicando a Ref.ª TL-Évora, 
para o e-mail:    sul.lisboa@vadeca.pt 

•  
ou ligue para 910934952 

•  
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/9045608/trabalhadores-de-limpeza-m-f-evora/ 
 

 

 

 

mailto:vidasativas@appacdm-evora.org.pt
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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 
 

 
 

Motorista de Ligeiros - 

Distribuição (M/F) - Évora 

Évora 

 

Publicada em 24 de Nov. de 2022 

 
Função: 

• - Entrega e recolha de mercadorias 
- Cargas e descargas 

 
Requisitos:  

• - Experiência em distribuição 
- Bom conhecimento geográfico 

•  
Horário:  

2ª a 6ª feira  

 
Condições: 

- Vencimento compatível com a função; 
- Possibilidade de integração em empresa de referência no seu setor. 
 
Se tiver interesse ou conhecer alguém interessado envie o CV com o assunto "Motorista de Ligeiros - 
Evora" para:    recrutamentolisboa@trianglerrhh.pt 
 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/9060621/motorista-de-ligeiros-distribuicao-m-f-evora/ 
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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 
 

 
 

Pintores/Barradores - Évora Évora 

 

Publicada em 23 de Nov. de 2022 

 
Requisitos:  

• - Experiência na área; 
- Dinâmico e responsável; 
- Residência na zona; 
- Boa capacidade de trabalho em equipa; 
- Disponibilidade imediata; 

•  
Condições: 

- Contrato a termo incerto; 
- Boas condições de trabalho. 
- Transporte de Setúbal para Évora 

 
Os interessados deverão enviar o CV para:    jobs@qualis.pt 
 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8902994/pintores-barradores-evora/ 
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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 
 

 
 

Recruta-se Ajudante de Lar Évora 

 

Publicada em 23 de Nov. de 2022 
 
 

• Recruta-se ajudante de lar para desempenhar funções em Lar de Idosos, em Évora. 
 
Requisitos:  

• - Disponibilidade imediata; 
- 9º ano de escolaridade obrigatória; 
- Carta de Condução (preferencial) 

•  
Condições: 

• - Responsabilidade; 
- Capacidade de integração e trabalho em equipa; 
- Boas competências comunicacionais e relacionais; 
- Aptidão para lidar e apoiar uma população com necessidades específicas; 
- Experiência na área de prestação de cuidados ao nível das atividades de vida diária (higiene, 
alimentação, despir/vestir...) 
- Disponibilidade para trabalho em regime de turnos e folgas rotativas. 
 
Se reúne os requisitos acima descritos e tem disponibilidade imediata, envie o seu CV e contactos 
para:    geral.casinha.evora@gmail.com 
 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8943171/recruta-se-ajudante-de-lar/ 
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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 
 

 
 

Servente de Armazém (m/f) Évora 

 

Publicada em 24 de Nov. de 2022 

 
Detalhe da Oferta: 
Empresa de prestígio, do sector de Transportes e Logística, recruta Servente de Armazém. 

 

Horário: 04:00h - 13:00h 

Local de Trabalho: Mercado Maré - Évora 

Função: Efetuar cargas e descargas; proceder à arrumação e limpeza do armazém. 

Requisitos: 

Escolaridade mínima. 

O que valorizamos? 

Facilidade de relacionamento interpessoal; 

Capacidade de trabalhar em equipa; 

Flexibilidade e proatividade; 

Robustez, destreza física e agilidade; 

Responsável, cumpridor e assíduo. 

 
Se esta oferta vai ao encontro dos seus interesses, envie a sua candidatura 

com currículo para    recrutamento91@gmail.com 
 
, com a referência “Serv. Armazém Évora” no assunto. 

•  
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/9056579/servente-de-armazem-m-f/ 
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