
Empregado/a de bar para Ponte de Lima 

Horários 

-  a combinar 

Salário 

 650 euros + prémios 

Para mais informações: 

Gabinete de empregabilidade 

961405828 

claudia.clds.casadecaridade@gmail.com 

joao.clds.casadecaridade@gmail.com 

Empregado/a bar - P. Lima 



 

 

Ajudante de cozinha para restaurante em Ponte de Lima 

 

Horários 

 

- 9.30h até o final do almoço 

 

- 17.30h até o final do jantar 

 

 

Descanso semanal 

 

- Domingo após almoço 

 

- Segunda-feria o dia todo 

 

Salário 

 

650 euros + prémios 

 

Para mais informações 

 

Gabinete de empregabilidade 

 

961405828 

 

claudia.clds.casadecaridade@gmail.com 

 

joao.clds.casadecaridade@gmail.com 

Ajudante de cozinha - P.Lima 



 

Restaurante no centro de Viana - Tabernão  

 

Recruta ajudante de cozinha 

 

Horário 

 

 full time 

 

 

Mais informações contacte 

 

966946630 ou 961744465 

 

 

Entrada imediata 

 

 

Ajudante de cozinha - Viana do 
Castelo 



 

Restaurante no centro de Viana - Tabernão  

 

Recruta Copeiro  

 

 

Horário 

 

 Fim de semana 

 

 

Mais informações contacte 

 

966946630 ou 961744465 

 

 

Entrada imediata 

 

 

Copeiro - Viana do Castelo 



 

 

Cafe Central admite colaboradoras/es! A tempo inteiro ou 

parcial! Contacto 963604298 

 

Restaurante no centro de Viana - Tabernão  

 

Recruta Copeiro  

 

 

Horário 

 

 Fim de semana 

 

 

Mais informações contacte 

 

966946630 ou 961744465 

 

 

Entrada imediata 

 

 

Copeiro - Viana do Castelo 



Atividades 

Elaboração do prato do dia,receitas portuguesas; 

Empratamento 

Melhoria dos processos de cozinha e técnicas de preparação; 

Participação na gestão da cozinha e tarefas adjacentes. 

Perfil do candidato 

 Proativo e espírito de equipa; 

Boa capacidade organizativa e meticuloso no desempenho das 

atividades; 

Preferência por experiência prévia na área. 

Oferta 

Integração numa equipa jovem e dinãmica; 

Oportunidade de desenvolvimento profissional. 

Local de trabalho 

Mercado Beira-rio,Loja 26/Av. de Ramos Pinto 148, 4400-261 Vila 

Nova de Gaia. 

Salário 

800 euros, para iniciar,consoante a eficiência do candidato. 

Candidaturas 

As candidaturas,incluindo CV e nomes e contactos de referências 

escolares/profissionais,devem ser enviadas para lbnegra@gmail.com até 

ao dia 17 de Maio de 2018, com a referência "Vaga de cozinheiro - 

Barriga Negra" no assunto do email. 

Cozinheiro - Vila Nova de Gaia 



Habilitações Mínimas: 4º Ano 

Normas específicas de higiene e segurança no trabalho: Sim 

Descrição do Perfil 

PRETENDE AJUDANTE DE COZIMHA COM CONECIMENTOS

DE ELABORAÇÃO DE PRATOS REGIONAIS PORTUGUESES 

Tipo de contrato 

Termo certo 

Duração: 12 (meses) 

Regime de trabalho: A tempo completo 

Regime Horário 

Diurno 

Nº de Horas 

 8.0 

Remuneração base ilíquida: 700 EUR/Mês 

Subsídio de refeição: Refeições incluídas 

IRCT: A entidade contratante declara estar abrangida pelo seguinte

IRCT: Contrato Coletivo de Trabalho / 2011.02.28 

www.iefp.pt- ofertas-emprego - N.º 588827879 

Ajudante de cozinha - Vila Nova de 
Gaia 



 

Habilitações Mínimas: 6º Ano /12' ano 

 

 

Tipo(s) de carta condução 

 Ligeiros 

 

Transporte Próprio 

 Sim 

 

Normas específicas de higiene e segurança no trabalho: Sim 

 

Descrição do Perfil 

 

Responsável por receber as peças, produtos e materiais para 

serem embalados depois de controladas juntamente com as 

respectivas ordens e normas de serviço. 

 

Tipo de contrato 

 

Sem termo 

 

Regime de trabalho 

 

 A tempo completo 

 

Nº de Horas 

 8.0 / 08:30 - 18:30 

 

Remuneração base ilíquida 

  

600 EUR/Mês 

Subsídio de refeição: Subsídio de alimentação 

2 EUR / dia 

IRCT: A entidade contratante declara não possuir IRCT. 

 

www.iefp.pt- ofertas-emprego - N.º 588832947 

Embalador - Areias, Barcelos 



Tratador de cavalos 

Sem oferta disponível no momento  


