
OFERTAS DE
EMPREGO

SELECCIONE A
SUA ÁREA DE INTERESSE

>ADVOGADOS (0)

>AGRICULTURA E ÁREAS AFINS (0)

>ARQUITETURA E DESENHO TÉCNICO (0)

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

>CARPINTEIROS, SERRALHEIROS E SIMILARES (3)

>CONSTRUÇÃO CIVIL E PINTURA (2)

>CONTABILIDADE, GESTÃO, ECONOMIA E SOLICITADORIA (0)

>DESPORTO (0)

>DESIGN, MULTIMÉDIA, FOTOGRAFIA E AFINS (0)

>ENGENHARIA (0)

>ENSINO (1)

>HOTELARIA E SERVIÇOS AFINS (BAR, COZINHA E PASTELARIA) (1)

>INFORMÁTICA E AFINS (0)

>JORNALISMO E COMUNICAÇÃO (1)

>MECÂNICA (0)

>PESCADORES (0)

>PSICOLOGIA (0)

>SAÚDE (3)

>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU OUTROS, OPERADORES E VENDAS (5)

>SERVIÇOS DE ESTÉTICA E AFINS (0)

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

>TRABALHADOR NÃO QUALIFICADO (5)

CLDS
3G
VIANA
SUL

>ELETROMECÂNICO, ELETRICISTA E AFINS (2)



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1758 DATA 06/01/2017

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PRECISA-SE SERRALHEIRO MONTADOR

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Disponibilidade de integração imediata 
>Conhecimento de desenho técnico 
>Elevado sentido de responsabilidade 
>Experiência como serralheiro civil (montador) 
>Experiência na área 
>Carta de condução 
>Polivalente e dinâmico   

Função:
>Experiência em estruturas metálicas 
>Algum conhecimento no trabalho de soldadura 
>Realização de todas as tarefas inerentes à actividade profissional 
 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1759 DATA 06/01/2017
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clds3gvianasul@gmail.com

PRECISA-SE SERRALHEIRO MONTADOR

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Disponibilidade de integração imediata 
>Sólidos conhecimentos em soldadura 
>Soldador certificado (preferência) 
>Experiência como soldador montador 
>Carta de condução 
>Profissional cumpridor   

Função:
>Soldar estruturas metálicas com fio fluxado com carepa 
>Soldadura e montagem de estruturas metálicas 
>Experiência no trabalho de soldadura 
>Realização de todas as tarefas inerentes à actividade profissional 
 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1760 DATA 06/01/2017
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PRECISA-SE CARPINTEIROS

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Experiência em todo o tipo de trabalho de carpintaria 
>Polivalente 
>Conhecedor e cumpridor das normas de segurança e higiene no trabalho 
>Pró-ativo e com iniciativa 
>Capacidade comunicação e bom relacionamento interpessoal 
>Disponibilidade imediata    
 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1761 DATA 06/01/2017
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PRECISA-SE OFICIAL CONSTRUÇÃO 
CIVIL (PEDREIRO)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Disponibilidade de integração imediata 
>Experiência a trabalhar na execução de infraestruturas 
>Conhecimentos de segurança e higiene no trabalho 
>Interpretação de desenho técnico 
>Polivalência em várias áreas da construção civil 
>Preferencialmente com conhecimentos de língua francesa   

Função:
>Manutenção e reparação de edifícios 
>Todas as tarefas inerentes à categoria profissional 
>Execução em cofragens metálicas e de madeira 
>Assentamento de bloco, tijolo, brica, betão e atar/amarrar ferro 
>Execução de trabalhos em betão 
>Demolição de betão e paredes com martelos pneumáticos
 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1762 DATA 06/01/2017
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SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PRECISA-SE SERVENTE CONSTRUÇÃO 
CIVIL (PARA CAPOTO)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Experiência profissional na função (fator preferencial) 
>Responsabilidade e assiduidade 
>Disponibilidade imediata    

Oferta:
>Contrato de trabalho 
>Entrada imediata 
 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1763 DATA 06/01/2017
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

ELECTRICISTA DE CONSTRUÇÕES 
E SIMILARES (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Habilitações mínimas: 4º ano
Experiência anterior: Sim
Tempo mínimo de experiência: 12 (meses)
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: 650.0 eur / mês
Subsídio de refeição: 5.65 eur / dia
Outras Regalias: O valor salarial poderá variar em função da experiência

Perfil: O profissional deverá deter conhecimentos na montagem de quadros 
elétricos (instalações de caixas)



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1764 DATA 06/01/2017

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PRECISA-SE ELECTRICISTA

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Experiência como oficial de electricista 
>Capacidade de organização , dinamismo, pro-actividade 
>Capacidade de gestão de prioridade 
>Profissional cumpridor, com robustez física para o desempenho da função 
>Carta de condução  

Função:
>Experiência na função 
>Realização de todas as tarefas inerentes à actividade profissional 
 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1765 DATA 06/01/2017

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PRECISA-SE FORMADOR UNHAS DE GEL, 
VERNIZ GEL, NAIL ART E ACRÍLICO

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Detentor de CAP ou CCP (obrigatório) 
>Formação na área a ministrar 
>Experiência como formador (preferencial) 
>Experiência como profissional da área (obrigatório) 
>Excelente apresentação e comunicação verbal 
>Disponibilidade horária 
>Forte apetência comercial 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1766 DATA 06/01/2017
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COZINHEIRO (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Habilitações mínimas: 12º ano
Certificação profissional: Não
Experiência anterior: Sim
Tempo mínimo de experiência: 6 (meses)
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
Horário: 08:00 - 19:00
Descanso semanal: Regime geral
Remuneração base ilíquida: 5570.0 eur / mês
Subsídio de refeição: Refeições incluídas 

Perfil: O profissional deverá deter conhecimentos na preparação da ementa / Confecção de 
alimentos / Empratamento / Manutenção e funcionamento da cozinha de acordo com 
as normas de HCCP em vigor



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1767 DATA 06/01/2017
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

JORNALISTA (ESTÁGIO CURRICULAR) 
OU EXTRA-CURRICULAR

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Formação na área de jornalismo, comunicação social
>Conhecimentos na área de vídeo reportagem (preferencial)
>Gosto pela redacção de conteúdo e gestão de website
>Conhecimento de gestão de redes sociais
>Domínio de escrita criativa
>Atenção aos detalhes 
>Disponibilidade Imediata  

Função:
>Realização de entrevistas em eventos, programas, para vídeo, acompanhamento 
de produções fotográficas, de âmbito editorial, produção de conteúdos, etc

Oferta:  
>Estágio curricular não remunerado, com duração de 3 a 6 meses 
>Obrigatório a existência de um protocolo tripartido (entidade de ensino/empresa/aluno)
>Integração em equipa jovem e dinâmica 
>Ajudas de custo 
>Oportunidade de crescimento profissional, e de constituição de portefólio de elevado valor, 
participação em projetos estimulantes, equipa multidisciplinar 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1768 DATA 06/01/2017
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

ASSISTENTE DE MEDICINA DENTÁRIA (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Formação em Assistência de Medicina Dentária (fator preferencial) 
>Experiência comprovada em funções similares 
>Facilidade de comunicação e relacionamento interpessoal 
>Sentido comercial 
>Capacidade de trabalho em contexto de equipas
>Versatilidade 

Oferta:  
>Remuneração de acordo com a experiência demonstrada 
>Possibilidade de desenvolvimento de competências 
>Integração num projeto em crescimento



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1769 DATA 06/01/2017
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ENFERMEIRAS/TÉCNICAS DE 
ANÁLISES CLÍNICAS (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Licenciatura em enfermagem ou análises clínicas 
>Experiência em colheita de análises clínicas 
>Perfil comercial 
>Versatilidade 
>Facilidade de comunicação e relacionamento interpessoal 

Oferta:  
>Remuneração de acordo com a experiência demonstrada 
>Possibilidade de fazer parte de um projeto em forte expansão



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1770 DATA 06/01/2017
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ASSISTENTE DENTÁRIA

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Boa apresentação 
>Disponibilidade para horários flexíveis 
>Conhecimentos de informática na óptica do utilizador 
>Versatilidade 
>Facilidade de comunicação e relacionamento interpessoal 
>Com residência em Viana do Castelo  

Função:
>Assistência e apoio directo aos médicos dentistas 
>Recepção e encaminhamento dos pacientes da clínica 
>Limpeza, desinfecção e esterilização de equipamentos, instrumentos 
e gabinetes médicos/clínica em geral 
>Controlo e gestão de stocks 
>Agendamento de consultas



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1771 DATA 06/01/2017
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RECRUTAMOS SALES REPRESENTATIVE (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Habilitações ao nível do 12º ano 
>Experiência na área comercial ou atendimento ao cliente 
>Boa capacidade de comunicação/argumentação 
>Autónomo e responsável 
>Viatura própria (Gasóleo ou GPL) 
>Disponibilidade imediata  



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1772 DATA 06/01/2017
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ASSISTENTE DE LOJA - TELECOMUNICAÇÕES

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Habilitações académicas ao nível do 12º ano de escolaridade 
>Experiência profissional na área comercial e/ou atendimento ao público 
>Motivação para trabalhar por objetivos 
>Capacidade de integrar equipas e de trabalhar de forma independente 
>Forte capacidade de comunicação e argumentação 
>Bons conhecimentos de Informática   

Função:
>Atendimento a clientes 
>Comercialização de produtos e serviços 
>Serviço de apoio ao cliente 

Oferta:  
>Remuneração base + variável 
>Formação inicial e contínua 
>Integração numa equipa jovem e dinâmica 
 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1773 DATA 06/01/2017
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COMERCIAIS DE SISTEMAS DE ALARMES (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 equipamento de segurança (alarme)
>Angariação de novos clientes 
>Apresentação de soluções à medida do cliente 
>Instalação do equipamento

Oferta:  
>Contrato de trabalho sem termo 
>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 1774 DATA 06/01/2017
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TÉCNICO COMERCIAL (M/F) 

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Facilidade no relacionamento interpessoal 
>Fluidez verbal 
>Dinâmico e pró-ativo 
>Ambição pessoal e profissional 
>Disponibilidade imediata 
>Apresentação cuidada 

Oferta:  
>Integração numa atividade altamente rentável e aliciante 
>Formação remunerada e certificada 
>Oportunidade de progressão na carreira 
>Excelente ambiente de trabalho 
>Salário base + comissões + prémios aliciantes 
>Veículo de serviço
 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1775 DATA 06/01/2017
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SECRETÁRIA COMERCIAL 

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>12º ano de escolaridade (preferencial) 
>Capacidade de organização 
>Elevado sentido de responsabilidade 
>Facilidade com ferramentas informáticas
>Carta de condução 
>Residência na zona geográfica de Viana do Castelo  

Função:
>Terá como principal função o apoio da secretaria comercial com os processos 
administrativos das vendas de viaturas novas e viaturas usadas 

Oferta:  
>Excelentes condições para trabalhar 
>Formação inicial e contínua
  



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1776 DATA 06/01/2017
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AFINADOR DE MÁQUINAS DE 
INJEÇÃO DE PLÁSTICOS (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>9º ano de escolaridade 
>Experiência profissional na função (mínimo 3 anos) 
>Experiência profissional no setor automóvel (obrigatório) 
>Conhecimentos em afinação de máquinas de injeção e periféricos 
>Conhecimentos de tecnologias de moldes e processamento de polímeros 
>Conhecimentos básicos de informática 
>Disponibilidade imediata 
>Dinamismo, capacidade de liderança e comunicação 
>Carta de condução e viatura prórpia (preferencial)   

Oferta:  
>Local de trabalho em Viana do Castelo



LOCALIDADE São Romão do Neiva, Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1777 DATA 06/01/2017
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FIEL DE ARMAZÉM DE EQUIPAMENTOS

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Habilitações ao nível do 12º ano 
>Residência na área de Viana do Castelo 
>Conhecimentos sólidos de Informática na ótica do utilizador (fator eliminatório)
>Capacidade de gestão de tempo 
>Fortes competências de trabalho sob pressão e resolução de problemas 
>Autonomia, dinamismo e forte sentido de responsabilidade 
>Espírito proactivo e com fortes capacidades de relacionamento interpessoal 
>Facilidade de integração em equipas multidisciplinares  

Oferta:  
>Local de trabalho na zona industrial de São Romão do Neiva 



LOCALIDADE Darque, Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1778 DATA 06/01/2017
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MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS 
DE MERCADORIAS (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Habilitações mínimas: 4º ano
Experiência anterior: Sim
Tempo mínimo de experiência: 6 (meses)
Carta de condução: Pesados mercadorias 
Tipo de contrato: Termo certo
Duração: 6 (meses) 
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: A combinar
Nº de horas: 8
Descanso semanal: Outro rotativo
Remuneração base ilíquida: 557.0 eur / mês
Subsídio de refeição: 2.50 eur / dia

Perfil: O profissional deverá deter experiência para entregar e montar mobiliário 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1779 DATA 06/01/2017
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OPERADOR FABRIL (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Escolaridade mínima obrigatória
>Disponibilidade para trabalhar por turnos
>Experiência anterior na área fabril (preferencial)
>Experiencia anterior em máquina de rebarbar berbequim/ máquina furar / aparafusadora 
máquina de polir/lixar pintura rolo / trincha (preferencial) 

Função:
>Operador de produção em diversas secções

Oferta:  
>Boas condições de trabalho
>Salário compatível com as funções desempenhadas
>Possibilidade de integração numa multinacional
 



LOCALIDADE UF de Geraz do Lima, Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1780 DATA 06/01/2017
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TRABALHADOR DE LIMPEZA EM CASAS 
PARTICULARES (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Habilitações mínimas: 4º ano
Experiência anterior: Não
Carta de condução: Ligeiros
Tipo de contrato: Termo certo
Duração: 6 (meses) 
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: Interno
Nº de horas: 8
Remuneração base ilíquida: 560.0 eur / mês
Subsídio de refeição: Refeições incluídas 

Perfil: O profissional deverá limpar e arrumar a casa, confeção de refeições 
e tratamento de roupas


