
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 Loja (m/f) Évora 

 

Publicada em 29 de Nov. de 2022 

 
Função: 

• - Atendimento de clientes. 
- Gestão da loja 
- Conferência e arrumação de materiais 
- Operação de equipamento de afinação de cores 

 
Requisitos:  

- Experiência na área, residência na zona de Évora 
- Profissional polivalente, dinâmico, responsável e organizado 
- Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador 
- Gosto e aptidão para atendimento de Clientes 
- 12º Ano de escolaridade completo 
 
 
FATOR OBRIGATÓRIO: 
Envio de CV, indicando a expectativa salarial, para:    recrutamento2@neuce.com 

•  
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/9074596/operador-de-loja-m-f/ 
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mailto:recrutamento2@neuce.com?subject=Candidatura%20Net-Empregos:%20Operador%20de%20Loja%20(m/f)
https://www.net-empregos.com/9074596/operador-de-loja-m-f/
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Servente de Armazém (m/f) Évora 

 

Publicada em 29 de Nov. de 2022 

 
Função: 

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

 
Requisitos:  

• Escolaridade mínima. 
•  

Horário:  

04:00h - 13:00h 
 
Local de Trabalho: 
Mercado Maré - Évora 

 
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/ 
 

 

mailto:vidasativas@appacdm-evora.org.pt
https://www.net-empregos.com/emprego-limpezas-domesticas.asp
https://www.net-empregos.com/curriculo/
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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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Colaborador/a para Copa e 
tratamento de loiças 

Évora 

 

Publicada em 28 de Nov. de 2022 

 
Procuramos colaboradores que sejam: 

• - Dinâmicos e tenham iniciativa; 
- Trabalhem em equipa; 
- Polivalentes. 

 
Requisitos:  

• - Disponibilidade horária 
- Experiência profissional em Copa e tratamento de loiças 

•  
Condições: 

- Vencimento de acordo com a função. 
- 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:    pb.evora@portugalia.pt 
 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/9076331/colaborador-a-para-copa-e-tratamento-de-loicas/ 
 

 

 

 

 

 

mailto:vidasativas@appacdm-evora.org.pt
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Ajudante para Cozinha M/F 
c/experiência e gosto pela 

cozinha 

Évora 

 

Publicada em 28 de Nov. de 2022 

 
Procuramos colaboradores que sejam: 

• - Orientados para a satisfação das expetativas do cliente; 
- Dinâmicos e tenham iniciativa; 
- Trabalhem em equipa; 
- Polivalentes. 

 
Requisitos:  

• - Disponibilidade horária 
- Experiência profissional em Cozinha 

•  
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:    pb.evora@portugalia.pt 
 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/8945198/ajudante-para-cozinha-m-f-c-experiencia-e-gosto-pela-cozinha/ 
 

 

mailto:vidasativas@appacdm-evora.org.pt
https://www.net-empregos.com/cozinha/
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Vendedor (a) Loja - CG Calçado 
Guimarães® - ÉVORA 

Évora 

 

Publicada em 28 de Nov. de 2022 

 
Função: 

• - Vendedor (a) Loja no Estabelecimento CG Calçado Guimarães na Rua Vítor Branco dos Santos em 
Évora. 

 
Requisitos:  

• - Boa capacidade de comunicação; 
- Capacidade de desenvolver várias tarefas diferenciadas; 
- À-vontade e simpatia. 

•  
Condições: 

- Vencimento compatível com a função; 
- Bom ambiente de trabalho; 
- Possibilidade de integração numa empresa sólida no mercado. 
 
Caso esteja interessado envie-nos o seu currículo para o seguinte e-mail:    35.cg.evora@gmail.com 
 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/9074548/vendedor-a-loja-cg-calcado-guimaraes-evora/ 
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