
Habilitações mínimas: 4º ano 

Formação profissional exigida: Não 

Certificação profissional: Não 

Experiência anterior: Não 

Transporte próprio: Não 

DESCRIÇÃO DO PERFIL 

Efectuar preparação e confecção de pratos e refeições, preparar, 

limpar e cortar os alimentos. 

Tipo de contrato: Termo certo 

Duração: 12 (meses) 

Regime de trabalho: A tempo completo 

Regime horário: Diurno 

Nº de horas: 8 

Descanso semanal: Outro fixo 

Remuneração base ilíquida: 900.0 eur / mês 

Subsídio de refeição: Refeições incluídas 

IRCT: A entidade contratante declara estar abrangida pelo 

seguinte IRCT: Acordo Coletivo de Trabalho de 2017-09-08 

www.iefp.pt- ofertas-emprego - N.º 588825382 

Cozinheiro - Barcelos 

https://www.iefp.pt/ofertas-emprego?registo=0&item=588816668&registo=0


Habilitações mínimas: 12º ano 

 

Formação profissional exigida: Sim 

 

Área de formação: Hotelaria e restauração 

 

Certificação profissional: Sim 

 

Experiência anterior: Sim 

 

Tipo(s) de carta condução: Ligeiros 

 

DESCRIÇÃO DO PERFIL 

 

Cozinheiro m/f com experiência preferencial na área social e 

formação em cozinha, conhecimento em haccp. 

 

Tipo de contrato: Termo certo 

 

Duração: 6 (meses) 

 

Regime de trabalho: A tempo completo 

 

Regime horário: Diurno 

 

Nº de horas: 8 

 

Horário: 07:00 - 20:30 

 

Remuneração base ilíquida: 600.0 eur / mês 

 

Subsídio de refeição: Refeições incluídas 

 

IRCT: A entidade contratante declara estar abrangida pelo 

seguinte IRCT: Contrato Coletivo de Trabalho de 2017-09-22 

 

www.iefp.pt- ofertas-emprego - N.º 588825408 

Cozinheiro - Braga 

https://www.iefp.pt/ofertas-emprego?item=588816528&registo=0


 

Habilitações mínimas: Sem requisito de habilitação 

 

Formação profissional exigida: Não 

 

Experiência anterior: Não 

 

DESCRIÇÃO DO PERFIL 

Boa apresentação, facil comunicação 

 

Tipo de contrato: Termo certo 

 

Duração: 6 (meses) 

 

Regime de trabalho: A tempo completo 

 

Regime horário: Diurno 

 

Nº de horas: 8 

 

Descanso semanal: Regime geral 

 

 

Remuneração base ilíquida: 700.0 eur / mês 

 

 

Subsídio de refeição: Subsídio de alimentação 4.5 eur / dia 

 

 

IRCT: A entidade contratante declara estar abrangida pelo 

seguinte IRCT: Acordo Coletivo de Trabalho de 2017-04-01 

 

 

www.iefp.pt- ofertas-emprego - N.º 588824449 

Ajudante de cozinha - Monção 

https://www.iefp.pt/ofertas-emprego?item=588810042&registo=0


Habilitações mínimas: 12º ano 

 

Habilitações máximas: Bacharelato 

 

Experiência anterior: Sim 

 

Tempo mínimo de experiência: 12 meses 

 

DESCRIÇÃO DO PERFIL 

Experiencia como florista ou de trabalhos artesanaistarefas e 

responsabilidades:- produção: criação dos produtos de alta 

qualidade da stylegreen e de novosprodutos desenvolvidos- 

empacotamento: os produtos produzidos têm de ser enviados a 

clientes e acompanhia mãe. deve empacotar os produtos 

produzidos de acordo com osstandards de qualidade da stylegreen 

e prepara o envio com paletes eur- trabalho de preparação e 

controlo: uma vez que se tratam de produtos de altaqualidade 

deve controlar constantemente a qualidade dos materiais 

utilizados. devetambém assegurara que os produtos são 

embalados de acordo com o nível dequalidade necessário e limpar 

o posto de trabalho 

 

Tipo de contrato: Termo certo 

 

Duração: 6 (meses) 

 

Regime de trabalho: A tempo completo 

 

Regime horário: Diurno 

 

Nº de horas: 8 

 

Remuneração base ilíquida: 580.0 eur / mês 

 

Subsídio de refeição: Subsídio de alimentação 5.0 eur / dia 

 

www.iefp.pt-ofertas - emprego  N.º  588818442 

Floricultura / horticultura - 
Matosinhos 

https://www.iefp.pt/ofertas-emprego?item=588811303&registo=0


Tratador de cavalos 

Sem oferta disponível no momento  

http://www.iefp.pt/ofertas-emprego?item=588815880&registo=0

