
Local: CHAFÉ; 

Habilitações Mínimas: 4º Ano 

Experiência anterior: Não 

Normas específicas de higiene e segurança no trabalho: Sim 

Descrição do Perfil 

Ajudante de cozinha com conhecimentos de elaboração de pratos 

regionais portugueses e outros 

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 

Ajudante de cozinha - Chafé 



Local: U.F. DE VIANA DO CASTELO; 

Habilitações Mínimas: 9º Ano 

Experiência anterior: Sim 

Tempo mínimo de experiência: 12 meses 

Transporte Próprio: Sim 

Normas específicas de higiene e segurança no trabalho: Sim 

Descrição do Perfil: 

Procuramos um ajudante de cozinha: -capaz de apoiar na preparação e 

confeção das refeições;-que, mediante orientação, prepare o peixe, os 

legumes e as carnes para a execução das refeições;-que emprate e 

guarneça os pratos cozinhados; -que seja capaz de dar apoio no bar, 

quando necessário;-que colabore na limpeza da cozinha, copa e bar, no 

trabalho de limpeza e tratamento das louças, vidros e outros utensílios 

de mesa, cozinha e equipamento usado no serviço de refeições. 

Tipo de contrato: Termo certo 

Duração: 12 (meses) 

Regime de trabalho: A tempo completo 

Nº de Horas: 7.0 

Horário: 12:00 - 23:00 

Descanso Semanal: Outro Fixo 

Remuneração e Subsídios 

Remuneração base ilíquida: 580 EUR/Mês 

Ajudante de cozinha - V. Castelo 

Local: U.F. DE VIANA DO CASTELO; 

Habilitações Mínimas: 9º Ano 

Experiência anterior: Sim 

Tempo mínimo de experiência: 12 meses 

Transporte Próprio: Sim 

Normas específicas de higiene e segurança no trabalho: Sim 

Descrição do Perfil: 

Procuramos um ajudante de cozinha: -capaz de apoiar na preparação e 

confeção das refeições;-que, mediante orientação, prepare o peixe, os 

legumes e as carnes para a execução das refeições;-que emprate e 

guarneça os pratos cozinhados; -que seja capaz de dar apoio no bar, 

quando necessário;-que colabore na limpeza da cozinha, copa e bar, no 

trabalho de limpeza e tratamento das louças, vidros e outros utensílios 

de mesa, cozinha e equipamento usado no serviço de refeições. 

Tipo de contrato: Termo certo 

Duração: 12 (meses) 

Regime de trabalho: A tempo completo 

Nº de Horas: 7.0 

Horário: 12:00 - 23:00 

Descanso Semanal: Outro Fixo 

Remuneração e Subsídios 

Remuneração base ilíquida: 580 EUR/Mês 



 

 

 

 

 

 

 

Empresa: Grupo Egor 

 

LOCAL DE TRABALHO: Vila Praia de Âncora 

 

FUNÇÕES: 

- Estacagem de plantas; 

- Outras tarefas inerentes à função. 

 

PERFIL: 

- Gosto pela área agrícola; 

- Disponibilidade imediata; 

- Residência na zona de Vila Praia de Âncora ou zonas 

circundantes. 

 

OFERTA: 

- Contrato de trabalho + vencimento base + subsídio de 

alimentação 

 

 

 

http://emprego.sapo.pt/emprego/anuncio/5506733/auxiliares- 

agricolas-(mf)---v-p-ancora.htm  

 

Trabalho agrícola - V.P. Âncora 



 

 

 

 

 

 

Empresa: Grupo Egor 

 

LOCAL DE TRABALHO: Vila Nova de Cerveira 

 

FUNÇÕES: 

 

- Conduzir e manobrar máquinas agrícolas industriais pesadas e 

respetivas alfaias. 

 

PERFIL: 

 

- Habilitações Literárias ao nível do 9º ano; 

 

- Experiência anterior em funções semelhantes. 

 

- Disponibilidade imediata. 

 

 

Manobrador - V.P. Âncora 



 

 

 

Local: SANTA LUZIA 

 

Habilitações Mínimas: Ler-escrever s/grau ensino 

 

COM CONHECIMENTOS NA MANUTENÇÃO DE JARDIM 

 

Tipo de contrato: Termo certo 

 

Duração: 4 (meses) 

 

Regime de trabalho: A tempo completo 

 

Regime Horário: Diurno 

 

Nº de Horas: 8.0 

 

Remuneração base ilíquida: 585 EUR/Mês 

 

https://iefponline.iefp.pt/IEFP/pesquisas/detalheOfertas2.do? 

nav=true&posAbs=3&idOferta=588844657&voltar=header 

 

 

 

Jardinagem - Viana do Castelo 



Tratador de cavalos - Valongo 

Academia de Formação Equestre e Hipoterapia de Valongo 

Local: Porto 

Telef: 918100458 

Entrada imediata com condições a combinar. 

Perfil: Pessoa dedicada e responsável 

Os interessados poderão enviar o CV para o seguinte email: 

escoladeequitacaomiguelbrandao@gmail.com 


