
OFERTAS DE
EMPREGO

SELECCIONE A
SUA ÁREA DE INTERESSE

>ADVOGADOS (0)

>AGRICULTURA E ÁREAS AFINS (0)

>ARQUITETURA E DESENHO TÉCNICO (1)

>BIÓLOGOS, BOTÂNICOS, ZOÓLOGOS E ESPECIALISTAS RELACIONADOS (0)

>CARPINTEIROS, SERRALHEIROS E SIMILARES (2)

>CONSTRUÇÃO CIVIL E PINTURA (3)

>CONTABILIDADE, GESTÃO, ECONOMIA E SOLICITADORIA (0)

>DESPORTO (0)

>DESIGN, MULTIMÉDIA, FOTOGRAFIA E AFINS (1)

>ENGENHARIA (3)

>ENSINO (2)

>HOTELARIA E SERVIÇOS AFINS (BAR, COZINHA E PASTELARIA) (3)

>INFORMÁTICA E AFINS (0)

>JORNALISMO E COMUNICAÇÃO (0)

>MECÂNICA (1)

>PESCADORES (0)

>PSICOLOGIA (0)

>SAÚDE (0)

>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU OUTROS, OPERADORES E VENDAS (11)

>SERVIÇOS DE ESTÉTICA E AFINS (1)

>SERVIÇOS SOCIAIS E DE APOIO À FAMÍLIA/COMUNIDADE (0)

>TRABALHADOR NÃO QUALIFICADO (2)

CLDS
3G
VIANA
SUL

>ELETROMECÂNICO, ELETRICISTA E AFINS (1)



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1818 DATA 27/01/2017

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

DESENHADOR/ORÇAMENTISTA

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Grande facilidade de comunicação e relacionamento interpessoal 
>Capacidade de trabalho de equipa 
>Proactividade 
>Licenciatura em áreas de Engenharia Civil / Arquitectura 
>Fluência em Inglês e Francês (valorizado) 
>Sólidos conhecimentos do software Autocad 
>Disponibilidade imediata   

Função:
>Elaboração de orçamentos e medições 
>Apoio à gestão de projectos 
>Desenvolvimento de novos produtos e supervisão da sua homologação 
>Interpretação de planos e desenho 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1819 DATA 27/01/2017

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

CARPINTEIRO DE LIMPOS E DE TOSCO (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Habilitações mínimas: 9º ano
Experiência anterior: Sim
Tempo mínimo de experiência: 36 (meses)
Tipo de contrato: Termo incerto
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: Diurno
Nº de horas: 8
Remuneração base ilíquida: 1466.6 eur / mês
Subsídio de refeição: 5.80 eur / dia

Perfil: O profissional deverá deter experiência em cofragem metálica (banches) e cofragem 
tradicional / Local de trabalho em França



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1820 DATA 27/01/2017

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PRECISA-SE DE CARPINTEIROS DE MOBILIÁRIO

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Motivação 
>Trabalho em equipa 
>Método de trabalho 
>Experiência profissional 

Oferta:  
>Remuneração compatível com as funções desempenhadas
>Oportunidade de trabalho em ambiente multicultural e desafiante
 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1821 DATA 27/01/2017

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PRECISA-SE DE PINTORES A AIRLESS (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Experiência anterior exigida mínima de 1 ano 
>Forte sentido de responsabilidade e organização 
>Disponibilidade de horário 

Função:
>Executar trabalhos de pintura com pulverizador/pistola Airless

Oferta:  
>Regime de trabalho a tempo inteiro 
>Vencimento adequado à função



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1822 DATA 27/01/2017

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PRECISA-SE DE DECAPADORES 
POR JACTO E PINTORES (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Experiência anterior exigida mínima de 1 ano 
>Forte sentido de responsabilidade e organização 
>Disponibilidade de horário 

Função:
>Executar trabalhos de decapagem, para preparação de superfícies para a pintura

Oferta:  
>Regime de trabalho a tempo inteiro 
>Vencimento adequado à função
 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1823 DATA 27/01/2017

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

ENCARREGADOS/OFICIAIS/PEDREIROS/SERVENTES 

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Encarregados de construção civil / Oficiais de 1.ª / Pedreiros / Trolhas serventes 
>Larga experiência em leitura de projetos de construção civil 
>Boa competência de integração em ambiente de obra 
>Aptidão para correlacionar projetos com obras em curso 
>Análise de detenção de erros e omissões de projeto 
>Boa capacidade de comunicação e facilidade em trabalhar em equipa
>Sentido de responsabilidade
>Experiência mínima de 10 anos

Oferta:  
>Integração numa empresa de prestígio e numa equipa dinâmica 
>Salário adequado às funções a exercer



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1824 DATA 27/01/2017
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3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO 
DE PRODUTO (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Fluência em Francês (obrigatório)
>Formação de base em design (produto, calçado, marroquinaria, acessórios de moda),
>Experiência em softwares de desenho 
>Gosto pelo trabalho em equipa
>Capacidade de análise e resolução de problemas
>Criatividade e dinamismo
>Rigor e autonomia
>Capacidade de iniciativa
>Capacidade de precisão e minúcia
>Capacidade de adaptação
>Capacidade de organização
>Capacidade de antecipar problemas
>Boa compreensão das novas tecnologias
 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1825 DATA 27/01/2017

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

TÉC. MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA SOLDADURA

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Formação mínima ao nível do 12º ano, preferencialmente na área de robótica e soldadura 
>Bons conhecimentos de eletricidade, pneumática e hidráulica 
>Conhecimentos de autómatos Siemens (preferencial) 
>Conhecimentos de soldadura arco e resistência (preferencial) 
>Domínio de ferramentas informáticas (Office, Outlook) 
>Excelente capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal 
>Iniciativa, dinamismo e capacidade de trabalho em equipa 
>Residência no distrito de Viana do Castelo



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1826 DATA 27/01/2017

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

ENGENHEIRO DE PROCESSO E MELHORIA 
CONTÍNUA (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Formação superior em engenharia (textil, gestão industrial, materiais)
>Experiência em tempos e metodos
>Experiência em lean manufacturing
>Orientação para os resultados
>Dominio da linguas inglesa
>Capacidade de trabalho em equipa
>Proactividade e capacidade de adaptação
 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1827 DATA 27/01/2017
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SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

ENGENHEIRO TEXTIL/QUALIDADE (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Licenciatura em Engenharia Têxtil / Qualidade
>Conhecimentos de controle de qualidade área têxtil 
>Disponível para desafios 
>Conhecimentos da área do laboratório de qualidade 
>Facilidades em desenvolver trabalhos em equipa 
>Domínio da lingual inglesa
>Residência distrito Viana do Castelo 
>Idade até 30 anos  

Oferta:  
>Integração numa empresa com grande dinamismo nacional e internacional 
>Formação continua 
>Possibilidade de progressão na carreira



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1828 DATA 27/01/2017

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

DIRETOR DE OBRA 

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Formação superior em Engenharia Civil 
>Experiência mínima de 5 anos na direção técnica de obras de edificação 

Oferta:  
>Integração numa empresa de prestígio e numa equipa dinâmica 
>Salário adequado às funções a exercer



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1829 DATA 27/01/2017

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PROFESSOR MATEMÁTICA (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Licenciatura ou em frequência universitária 
>Experiência nos programas de ensino 
>Integração em equipa jovem 
>Capacidade para motivação dos alunos 

Função:
>Apoio ao estudo nas disciplinas de Matemática com alunos do 3º ciclo e secundário, 
regime part-time



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1830 DATA 27/01/2017
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PROFESSOR PORTUGUÊS E INGLÊS (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Licenciatura ou em frequência universitária 
>Experiência nos programas de ensino 
>Integração em equipa jovem 
>Capacidade para motivação dos alunos 

Função:
>Apoio ao estudo nas disciplinas de Matemática com alunos do 3º ciclo e secundário, 
regime part-time



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1831 DATA 27/01/2017
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

COZINHEIRO

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Experiência comprovada de hotelaria mínima de 3 anos 
>Formação reconhecida em instituições de ensino nacionais ou internacionais 
>Responsável e organizado 
>Dinâmico
>Criativo 
>Sentido de iniciativa 
>Bons conhecimentos de H.A.C.C.P. 
>Disponibilidade imediata  

Oferta:  
>Remuneração compatível com a função
>Tipo de oferta a tempo inteiro
 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1832 DATA 27/01/2017
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

RESPONSÁVEL DE TURNO RESTAURAÇÃO (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Responsável por encomendas e inventário das mesmas 
>Planeamento e controlo de produção 
>Dinamização de recursos humanos (formação e acompanhamento) 
>Responsável pelo contacto com entidades externas 
>Acompanhamento do serviço (atendimento ao cliente) 
>Experiência em funções similares no mínimo de 1 ano (eliminatório) 
>12º ano, Licenciatura ou Formação nível V em área relevante 
>Responsável e organizado 
>Orientação para clientes e resultados 
>Disponibilidade para trabalhar por turnos, aos fins-de-semana e feriados 
>Disponibilidade imediata 

Oferta:  
>Contrato direto com a empresa cliente 
>Vencimento base prémios (incentivos) 
>2 folgas por semana (rotativas e seguidas) 
>Entrada imediata



LOCALIDADE Geraz do Lima, Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1833 DATA 27/01/2017
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

ADMITE-SE FUNCIONÁRIA PARA CAFÉ

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Admite-se funcionaria para café/restaurante 

Função:
>Atendimento ao balcão e mesas



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1834 DATA 27/01/2017
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PRECISA-SE MECÂNICOS

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Experiência comprovada na área,nomeadamente, na desmontagem/montagem 
de ventoinhas de veios, desmontagem/montagem de motores a diesel 
e desmontagem/montagem de rolamentos e hélices de navios 
>Sentido de responsabilidade 
>Capacidade de organização e planeamento 
>Residência na área (fator preferencial) 
>Disponibilidade imediata 

Oferta:  
>Remuneração compatível com a experiência e função profissional



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1835 DATA 27/01/2017
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

COMERCIAL

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Capacidade comercial, comunicação e argumentação 
>Contactos na área 
>Disponibilidade imediata 
>Tablet ou portátil para fazer apresentações 
>Possibilidade de deslocação 
>Experiência profissional (valorizado)  

Função:
>Irá desempenhar a sua atividade na promoção de um produto digital direcionado 
para lojas e estabelecimentos locais no distrito de Viana do Castelo

Oferta:  
>Plano de comissões atrativas em função dos resultados 
>Regime de prestação de serviços (recibos verdes)
>Inserção em empresa inovadora 
>Total liberdade de horários e autonomia de trabalho, na sua localidade 
>Formação



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1836 DATA 27/01/2017
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

CAIXEIRO AJUDANTE DE 1º

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Habilitações literárias ao nível do 12º ano 
>Experiência na realização de inventários 
>Disponibilidade nos dia 13 e 14 de Fevereiro  

Oferta:  
>Contrato de trabalho 
>Entrada imediata 
>Local de trabalho em Viana do Castelo 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1837 DATA 27/01/2017
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

ADMINISTRATIVO (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Residência na zona de Viana do Castelo 
>Habilitações mínimas ao nível do 12º ano 
>Experiência profissional em funções semelhantes 
>Boas capacidades de comunicação e relacionamento interpessoal 
>Capacidades de planeamento e gestão do tempo
>Bons conhecimentos de informática na óptica do utilizador 
>Forte sentido de responsabilidade e motivação  

Função:
>Atendimento e resposta ao cliente (emails, telefone…) 
>Análise de dados dos clientes 
>Apoio administrativo aos supervisores de operações 
>Introdução/registo de dados da atividade 
>Tratamento de reclamações 
>Tratamento de correspondência e faturação 
>Elaboração de orçamentos 
>Arquivo de documentação



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1838 DATA 27/01/2017
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

FUTUROS CHEFES DE EQUIPA (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Experiência comercial 
>Facilidade de comunicação e argumentação 
>Ambição e motivação 
>Carta de condução
>Viatura própria para período inicial 

Função:
>Promoção do sistema de alarme 
>Angariação de novos clientes nos mercados empresarial e residêncial 
>Apresentação de soluções à medida do cliente 
>Instalação do equipamento

Oferta:  
>Contrato de trabalho de efetividade 
>Salário base 823€ + subsídio de alimentação de 5,77€ + comissões 
>Formação técnica e comercial inicial e contínua 
>Possibilidade real de progressão de carreira
>Full-time com flexibilidade de horários



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1839 DATA 27/01/2017
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clds3gvianasul@gmail.com

VENDEDOR DE ÓPTICA (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Habilitações mínimas ao nível do ensino secundário 
>Experiência em vendas comprovada 
>Experiência no ramo óptico (preferencial) 
>Forte aptidão comercial 
>Boa apresentação 
>Disponibilidade imediata 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1840 DATA 27/01/2017

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
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TEAM LEADER (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Procuramos candidatos apaixonados por moda e por tendências, com forte perfil 
comercial e gosto pelo atendimento ao cliente
>Mínimo 12º de escolaridade 
>Experiência em gestão de lojas de roupa 
>Conhecimentos de gestão de produto e visual merchandising 
>Experiência em análise de vendas e KPI´s 
>Disponibilidade de horários

Função:
>Terá como principal responsabilidade gerir a sua loja ao nível da imagem, 
equipa e objectivos comerciais, de acordo com as directrizes da marca



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1841 DATA 27/01/2017

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
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VENDEDORES DE LOJA (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>12º ano de escolaridade 
>Forte orientação para o Cliente e atendimento personalizado 
>Gosto pela área da moda 
>Experiência mínima de 1 ano em posições similares no setor da moda (preferencial) 
>Fluência em Inglês ou Francês ou Alemão (preferencial)   

Função:
>Assegurar o atendimento de excelência ao cliente Salsa, promovendo a sua total satisfação 
>Colaborar em todos os processos e operações de loja 
>Promover a Imagem da Loja de acordo com as diretrizes da marca

Oferta:  
>Integração numa equipa jovem, dinâmica, com condições de desenvolvimento 
profissional e evolução de carreira de acordo com o desempenho 
>Participação em projetos nacionais e internacionais 
>Condições competitivas face ao mercado



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1842 DATA 27/01/2017
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ADMINISTRATIVA

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Habilitações mínimas 12º ano 
>Experiência mínima de 2 anos em funções similares 
>Rececionar e distribuir correspondência 
>Atendimento telefónico 
>Recolher informação dos clientes 
>Facilidade de comunicação oral e escrita 
>Conhecimentos de informática na óptica do utilizador 
>Experiência em introdução de dados 
>Disponibilidade Imediata  

Função:
>Garantir o apoio e resposta às solicitações dos clientes, quer do ponto de vista
pedagógico e qualidade do serviço, quer do ponto de vista administrativo



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1843 DATA 27/01/2017
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COMERCIAL/COMISSIONISTA (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Experiência em prospecção de mercado
>Experiência em trabalho temporário 
>Boa capacidade de comunicação e organização/método 
>Forte aptidão comercial 
>Capacidade de gerir carteira de clientes 
>Facilidade no relacionamento interpessoal e adaptação a novos desafios 
>Domínio da língua portuguesa 
>Conhecimentos de Microsoft Office na óptica do utilizador
>Responsabilidade e dinamismo  



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1844 DATA 27/01/2017

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
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OPERATIVO PARA TRADING

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Residência em Viana do Castelo ou periferia
>Bons conhecimentos em Inglês 
>Carta de condução de ligeiros
>Conhecimento informáticos em ambiente Windows nomeadamente 
no Word, Excel e visualizador de fotografias 
>Se possível, mas não vinculativo, com noções de uso do programa PRIMAVERA 
>Gosto pelo trabalho em equipa 
>Orientação para o resultado 
>Forte sentido de responsabilidade, coordenação e planeamento 
>Disponibilidade imediata  

Oferta:  
>Integração numa empresa de prestígio e numa equipa dinâmica 
>Salário adequado às funções a exercer 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1845 DATA 27/01/2017

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

REPRESENTANTE COMERCIAL (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Habilitações mínimas: 12º ano
Experiência anterior: Não
Carta de condução: Ligeiros
Tipo de contrato: Termo certo
Duração: 12 (meses) 
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: Diurno
Nº de horas: 8
Descanso semanal: Regime geral
Remuneração base ilíquida: 600.0 eur / mês
Subsídio de refeição: 4.52 eur / dia

Perfil: O profissional deverá deter aptidão para comercialização de um produto inovador 



LOCALIDADE Vila Nova de Anha, Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1846 DATA 27/01/2017
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CABELEIREIRO E BARBEIRO (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Habilitações mínimas: 9º ano
Experiência anterior: Sim
Tempo mínimo de experiência: 12 (meses)
Carta de condução: Ligeiros
Tipo de contrato: Termo certo
Duração: 6 (meses) 
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: Diurno
Nº de horas: 8
Descanso semanal: Outro fixo
Remuneração base ilíquida: 557.0 eur / mês

Perfil: O profissional deverá deter experiência em funções relacionadas com a àrea, 
desde lavar, cortar e secar / Auxiliar na limpeza do salão sempre que necessário



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1847 DATA 27/01/2017
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OPERADOR DE MÁQUINA DE PAPEL (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>12º ano de escolaridade (obrigatório) 
>Experiência profissional no segmento industrial 
>Residência no distrito de Viana do Castelo 
>Conhecimentos informáticos na óptica do utilizador 
>Disponibilidade para trabalhar por turnos 

Oferta:  
>Possibilidade de integração em grupo multinacional 
>Pacote salarial de acordo com a experiência demonstrada



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1848 DATA 27/01/2017
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EMPREGADO DE LIMPEZA (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Experiência profissional na função 
>Boa apresentação 
>Sentido de responsabilidade 
>Facilidade de comunicação


