
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 (7)

>CONSTRUÇÃO CIVIL E PINTURA (2)

>CONTABILIDADE, GESTÃO, ECONOMIA E SOLICITADORIA (1)

>DESPORTO (0)

>DESIGN, MULTIMÉDIA, FOTOGRAFIA E AFINS (3)

>ENGENHARIA (2)

>ENSINO (4)

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

>INFORMÁTICA E AFINS (0)

>JORNALISMO E COMUNICAÇÃO (0)

>MECÂNICA (1)

>PESCADORES (0)

>PSICOLOGIA (0)

>SAÚDE (1)

>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU OUTROS, OPERADORES E VENDAS (10)

>SERVIÇOS DE ESTÉTICA E AFINS (1)

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

>TRABALHADOR NÃO QUALIFICADO (8)

CLDS
3G
VIANA
SUL

>ELETROMECÂNICO, ELETRICISTA E AFINS (0)



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1531 DATA 21/10/2016

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

SOLDADOR (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Experiência comprovada na função (obrigatório)
>Disponibilidade total e imediata
>Dinamismo e responsabilidade 

Função:
>Soldar peças metálicas, utilizando equipamento apropriado, para unir, 
reforçar ou reparar peças ou conjuntos mecânicos

Oferta:  
>Salário adequado à função
>Possibilidade de integração numa empresa multinacional

 



LOCALIDADE Cardielos e Serreleis, Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1532 DATA 21/10/2016
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SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

SERRALHEIRO CIVIL (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Habilitações mínimas: 4º ano
Experiência anterior: Sim
Tempo mínimo de experiência: 6 (meses)
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: 571.0 eur / mês
Subsídio de refeição: 5.00 eur / dia

Perfil: Profissional com conhecimentos em serralharia, eventualmente pode ser aprendiz



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1533 DATA 21/10/2016
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

SERRALHEIRO MONTADOR (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>9º ano de escolaridade 
>Experiência anterior na função
>Experiência na montagem de estruturas metálicas (fator eliminatório) 
>Forte sentido de responsabilidade 
>Disponibilidade de horários  

Função:
>Montagem de estruturas metálicas 
>Realização de todos os trabalhos inerentes à função

Oferta:  
>Contrato de trabalho 
>Salário base de acordo com a experiência demonstrada sub. alimentação 
>Possibilidade de integração na empresa cliente
 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1534 DATA 21/10/2016
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SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

CARPINTEIRO DE LIMPOS E DE TOSCO (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Habilitações mínimas: 4º ano
Habilitações máximas: 12º ano
Experiência anterior: Sim
Tempo mínimo de experiência: 24 (meses)
Carta de condução: Ligeiros
Tipo de contrato: Termo incerto
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: Diurno
Nº de horas: 8
Descanso semanal: Regime geral
Remuneração base ilíquida: 1640.0 eur / mês

Perfil: A empresa pretende contratar 2 Carpinteiros de Cofragem 
para trabalhar em França



LOCALIDADE São Romão de Neiva, Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1535 DATA 21/10/2016
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SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

SOLDADOR (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Habilitações mínimas: 6º ano
Experiência anterior: Sim
Tempo mínimo de experiência: 6 (meses)
Carta de condução: Ligeiros
Tipo de contrato: Termo incerto
Duração: 6 (meses) 
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: Diurno
Nº de horas: 8
Remuneração base ilíquida: 900.0 eur / mês
Subsídio de refeição: 5.80 eur / dia

Perfil: Pretendem-se Soldadores (m/f) com alguma experiência / Gosto pelo trabalho 
em equipa / Pontualidade e assuidade



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1536 DATA 21/10/2016
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SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PRECISA-SE DE SOLDADORES

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Soldadores (TIG, Electro e Semi-automático) 
>Disponibilidade imediata 
>Experiência na função (2 anos) 
>Residente na área geográfica  

Oferta:  
>Contrato em regime de trabalho temporário 
>Local de trabalho em Viana do Castelo 
 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1537 DATA 21/10/2016
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

SERRALHEIRO MONTADOR

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Serralheiro montador de estruturas metálicas 
>Experiência comprovada na função 
>Disponibilidade imediata 
>Boa capacidade de trabalho em equipa 
>Iniciativa e autonomia 
>Pontual e assíduo 
>Bom sentido de responsabilidade

Oferta:  
>Local de trabalho em Viana do Castelo 
>Inicio de actividade imediata 

 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1538 DATA 21/10/2016
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PEDREIRO (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Habilitações mínimas: 4º ano
Habilitações máximas: 12º ano
Experiência anterior: Sim
Tempo mínimo de experiência: 24 (meses)
Carta de condução: Ligeiros
Tipo de contrato: Termo incerto
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: Diurno
Nº de horas: 8
Descanso semanal: Regime geral
Remuneração base ilíquida: 1640.0 eur / mês

Perfil: A empresa pretende contratar um Pedreiro (m/f) com esperiência 
para trabalhar em França



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1539 DATA 21/10/2016
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SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PRECISAM-SE DE PEDREIROS 
POLIVALENTES/TROLHAS

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Conhecimento abrangente do setor da construção, com experiência mínima de 3 anos 
>Pessoa com boa rentabilidade 
>Ambição 
>Espirito de equipa 
>Vontade de trabalhar 
>Disponibilidade total  

Oferta:  
>Salário de acordo com as capacidades demonstradas 
>Possibilidade de progressão na carreira
 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1540 DATA 21/10/2016
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VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

TÉCNICO DE CONTABILIDADE

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Licenciatura na área da Contabilidade (ou similar) 
>Experiência profissional em funções idênticas 
>Conhecimentos ao nível de legislação fiscal e processo produtivo 
>Conhecimentos de contabilidade geral e analítica 
>Domínio da língua Espanhola (preferencial) 
>Domínio de software como SAP e MS Office 

Função:
>Classificação e organização dos alvarás, bem como faturas e documentos 
decorrentes do trabalho no sistema informático 
>Remete cópia das faturas aos diferentes serviços, ocupando-se da sua devolução 
centralizada pelo departamento de compras dentro do prazo 
>Coordenação com os técnicos de compras em caso de anomalias, 
reportando ao diretor financeiro 
>Registo de faturas que são conformes verificando as condições, formas de pagamento 
e os impostos, especialmente o referente ao iva
>Elaborar o fecho de operações mensais para a imputação contabilística das faturas

 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1541 DATA 21/10/2016
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SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

DIGITAL MARKETING SPECIALIST (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Licenciatura em Marketing/Marketing Digital 
>Experiência consolidada na função 
>Elevados conhecimentos em Marketing digital (experiência em Google AdWords, 
Facebook Ads e e-mail marketing) 
>Capacidade criativa e estratégica de implementação de acções de marketing 
>Orientação para resultados e capacidade de análise dos mesmos 
>Capacidade de definição de objectivos 
>Sentido de responsabilidade e espírito de equipa
>Conhecimentos sólidos de Search - pago (AdWords) e orgânico (SEO) 
>Conhecimentos sólidos de Métricas - Google Analytics 
>Conhecimentos sólidos de Social Media - em especial Facebook e Instagram 
>Conhecimentos sólidos de Websites - processo de criação e gestão
>Valorizamos conhecimentos de design e fotografia  



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1542 DATA 21/10/2016
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SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

DESIGNER PARA ESTÁGIO CURRICULAR

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Formação na área do design gráfico/comunicação/marketing 
>Facilidade de comunicação e de relacionamento interpessoal 
>Domínio das ferramentas de design e do processo criativo, CS5/6 (Photoshop, 
Ilustrator, InDesign) 
>Domínio de fotografia 
>Criatividade e versatilidade 
>Sentido de responsabilidade e autonomia 
>Capacidade de trabalhar sob pressão e cumprir prazos apertados  



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1543 DATA 21/10/2016
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SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

WEB DESIGNER PARA ESTÁGIO CURRICULAR

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Experiência em projetos de desenvolvimento para a WEB 
>Experiência em Javascript, HTML, CSS e HTML5 
>Conhecimentos de base de dados MySQL e SQL Server 
>Formação na área das tecnologias de Informação 
>Elevado sentido crítico e criativo 
>Orientação para o trabalho em equipa 
>Dinamismo e espírito de iniciativa  



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1544 DATA 21/10/2016
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

RESPONSÁVEL DE ENGENHARIA (M/F) 

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Formação superior em Engenharia Mecânica, Eletrotécnia ou Gestão Industrial 
>Experiência prévia em funções similares, preferencialmente no sector automóvel 
>Domínio da língua inglesa e conhecimentos de francês (preferencial) 
>Capacidade de liderança
>Iniciativa e proactividade 
>Elevadas capacidades de comunicação e coordenação de equipas 

Função:
>Direcção e coordenação geral dos departamentos de Engenharia, de acordo 
com a estratégia global superiormente definida

Oferta:  
>Excelente oportunidade de envolvimento num projecto aliciante 
em empresa sólida e em expansão
>Pacote salarial definido de acordo com a experiência demonstrada

  



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1545 DATA 21/10/2016
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

RESPONSÁVEL TURNO PRODUÇÃO (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>12º ano curso profissional ou formação superior na área das engenharias 
>Experiência profissional mínima de 2 anos em funções similares, 
na indústria automóvel (preferencial) 
>Conhecimentos de ferramentas da qualidade 
>Conhecimentos de Injeção e processo 
>Domínio da língua Inglesa 
>Boas capacidades de relacionamento interpessoal e espírito de equipa 
>Dinamismo, proatividade, autonomia e polivalência 
>Elevado sentido de responsabilidade 
>Carta de condução e viatura própria   

Oferta:  
>Local de trabalho em Viana do Castelo



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1546 DATA 21/10/2016
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SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

RECRUTA-SE FORMADORES DE OSTEOPATIA

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Experiência profissional na área a que se candidata 
>Possuir CAP/CCP (fator eliminatório) 
>Disponibilidade imediata em horário laboral e pós-laboral 
>Residência no distrito de Viana do Castelo (factor preferencial)   

Função:
>Promover a melhoria das condições de Segurança e Higiene do Trabalho nas empresas 
clientes através de implementação das actividades SHT contratadas pelo cliente 
>Promover as boas práticas de Segurança Alimentar e implementar o sistema HACCP nas 
empresas clientes

Oferta:  
>Formação continua e Integração num projecto empresarial bem posicionado no seu sector



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1547 DATA 21/10/2016
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SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

FORMADOR DE FARMÁCIA (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Experiência como formador/a na área
>Formação superior 
>Disponibilidade para laboral, pós-laboral e fim de semana 
>Regime de prestação de serviços 
>Preferencialmente da zona da Viana do Castelo  

 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1548 DATA 21/10/2016

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

FORMADOR DE FÍSICO E QUÍMICA (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Experiência como formador/a na área 
>Formação superior 
>Disponibilidade para pós-laboral e fim de semana 
>Regime de prestação de serviços 
>Preferencialmente da zona da Viana do Castelo  

 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1549 DATA 21/10/2016
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SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

FORMADOR DE RADIOLOGIA (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Experiência como formador/a na área 
>Formação superior 
>Disponibilidade para pós-laboral e fim de semana 
>Regime de prestação de serviços 
>Preferencialmente da zona da Viana do Castelo  

 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1550 DATA 21/10/2016
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VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PRECISA-SE COZINHEIRO 2ª (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Formação técnica/profissional na área de cozinha preferencial 
>Experiência na função 
>Disponibilidade de horários e para trabalhar por turnos 

Função:
>Asseguram o bom funcionamento do serviço e o cumprimento das exigências da unidade 
e do cliente, executando todo o serviço de cozinha de acordo com os standards da unidade

Oferta:  
>Formação continua e Integração num projecto empresarial bem posicionado no seu sector

 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1551 DATA 21/10/2016
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PRECISA-SE AJUDANTE DE MECÂNICO

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Experiência em mecânica 
>Disponibilidade Imediata 
>Forte sentido de responsabilidade 
>Vontade de aprender 
>Disponibilidade para trabalhar aos sábados 
>Residência no distrito de Viana do Castelo   

 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1552 DATA 21/10/2016
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

ENFERMEIROS (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Disponibilidade para trabalhar em regime de prestação de serviços (recibos verdes) 
>Experiência profissional na função 
>Disponibilidade imediata 
>Residência na zona (fator preferencial)  

Oferta:  
>Local de trabalho no estabelecimento prisional de Viana do Castelo



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1553 DATA 21/10/2016
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PROMOTOR BANCÁRIO (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Apresentação cuidada 
>Habilitações literárias 12º ano (preferencial) 
>Capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal
>Orientação para objectivos e gosto pelo contacto com o cliente 
>Dinamismo e gosto pelo trabalho em equipa 
>Disponibilidade para trabalhar por turnos rotativos e ao fim-de-semana 
>Disponibilidade imediata 

Função:
>Apresentação de produto bancário (cartão de crédito) a potenciais clientes, 
expondo correctamente as suas características e esclarecendo eventuais dúvidas, 
com a finalidade de garantir a adesão

Oferta:  
>Contrato de trabalho / Part-time 36h/semana (1 folga semanal) 
>Salário base + subsídio de alimentação 
>Plano comissional atractivo 
>Prémios de desempenho
>Acompanhamento diário
>Formação inicial e contínua 
>Bom ambiente de trabalho e forte possibilidade de desenvolvimento profissional



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1554 DATA 21/10/2016
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clds3gvianasul@gmail.com

COMERCIAL (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Habilitações literárias ao nível do 9º ano 
>Conhecimentos de informática na ótica do utilizador 
>Gosto pela área de vendas 
>Apetência para trabalhar por objetivos 
>Gosto pelo contacto com o público 
>Excelente capacidade de comunicação e argumentação 
>Carta de condução, fator preferencial 
>Disponibilidade imediata  

Oferta:  
>Vencimento base / S. alimentação / Comissões 
>Possibilidade de progressão mediante realização de objetivos 
>Formação inicial e contínua 
>Horário das 18h às 22h 
>Entrada imediata

 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1555 DATA 21/10/2016
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

COMERCIAL (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Boa capacidade de comunicação e argumentação 
>Gosto pela área comercial 
>Gosto pelo trabalho por objetivos 
>Forte planeamento e organização 
>Gosto por desafios  

Função:
>No âmbito do seu plano de crescimento, procura profissionais para vendas na área 
das telecomunicações, que gostem da área comercial, do desafio das telecomunicações, 
que valorizem o cliente e sejam ambiciosos

Oferta:  
>Remuneração base
>Plano comissional atrativo, bem como prémios de produtividade 
>Formação inicial e contínua remunerada 
>Plano de carreira 
>Remuneração média mensal acima da média 
>Disponibilidade de horário das 14h30 às 21h30

 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1556 DATA 21/10/2016
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PRECISA-SE DE SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA 

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Carta de condução 
>Capacidade de comunicação, muito importante 
>Apresentável 
>Espírito de criatividade e de equipa 
>Conhecimentos mínimos de informático 
>Disponibilidade de horário e deslocação 
>Línguas - Francês fluente e Inglês
>Trabalhadores entre os 25 e os 50 anos 

Função:
>Comunicar com associações portuguesas no estrangeiro, 
e entre outros trabalhos idênticos 

Oferta:  
>Esta oferta pode permitir-lhe subir na carreira em termos profissionais, 
ou nos quadros da empresa 

 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1557 DATA 21/10/2016
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clds3gvianasul@gmail.com

GESTOR COMERCIAL (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Proatividade e atitude comercial 
>Dinamismo e capacidade de comunicação 
>Gosto pelo trabalho em equipa 
>Apresentação cuidada   

Oferta:  
>Formação (remunerada) 
>Contrato de trabalho( venc.base + sub.de alimentação) 
>Comissões 
>Prémios de desempenho 
>Viatura da empresa 
>Progressão na carreira

 



LOCALIDADE Ponte de Lima

REFERÊNCIA INTERNA 1558 DATA 21/10/2016
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 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

JOVENS GESTORES (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Gosto pela atividade comercial 
>Boa imagem 
>Orientação para o cliente 
>Dinamismo e pró-atividade  

Oferta:  
>Contrato de trabalho 
>Salário base 
>Plano comissional 
>Formação técnica e comercial inicial e contínua 
>Possibilidade real de progressão de carreira 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1559 DATA 21/10/2016
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clds3gvianasul@gmail.com

JOVENS 1º EMPREGO

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Comunicativas e com poder de argumentação 
>Proactivas e dinâmicas 
>Resistentes ao stress e com espírito de equipa 

Função:
>Divulgação, apresentação e comercialização de soluções de telecomunicações

Oferta:  
>Formação inicial e contínua (remunerada) 
>Vencimento base + Subsídio de alimentação + Comissões aliciantes (REMUNERAÇÃO 
MENSAL MÉDIA DE 900EUR)
>Progressão na carreira 
>Estabilidade profissional, com contrato de trabalho
>Full-Time (14h30 - 21h30) com folgas ao fim-de-semana 

 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1560 DATA 21/10/2016
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PRECISA-SE RESPONSÁVEL DE LOJA (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Função:
>Impulsionar a performance da equipa e do negócio 
>Ativar a paixão da equipa pela moda e tendências, desenvolvendo um ambiente 
colaborativo e orientado para os resultados 
>Potenciar uma forte identificação com uma cultura de vendas e serviço ao cliente
>Adequar a estratégia de comunicação e de visual merchandising, 
potenciando a proposta comercial 
>Monitorizar indicadores e concretizar estratégias de alto impacto na promoção 
de vendas e resultados 
>Garantir o cumprimento dos processos e procedimentos da companhia 
>Promover a difusão dos valores e visão da marca

 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1561 DATA 21/10/2016

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PRECISA-SE VENDEDOR

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Forte componente comercial 
>Sentido de orientação para o cliente 
>Orientação para os resultados 
>Capacidade de argumentação 
>Domínio Inglês 

Oferta:  
>Salário base + variável 
>Formação Inicial e contínua 
>Integração numa equipa jovem e dinâmica, com reais oportunidades 
de desenvolvimento 

 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1562 DATA 21/10/2016

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Experiência em processamento salarial 
>Conhecimentos de legislação laboral portuguesa 
>Conhecimentos de legislação laboral francesa serão valorizados 
>Experiência mínima de 2 anos em tarefas similares 
>Domínio do Microsoft Office 
>Domínio do idioma francês (falado e escrito obrigatório) 
>Escolaridade mínima 12º ano 
>Residente na zona geográfica de Viana do Castelo 
>Boa capacidade de comunicação 
>Bom sentido de organização  

Função:
>Apoio administrativo e gestão contratual 
>Apoio na gestão de colaboradores e clientes 

 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1563 DATA 21/10/2016

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PRECISA-SE SPA MANAGER, 
TERAPEUTAS E ESTETICISTAS

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Formação específica na área 
>Disponibilidade total a partir de 1 de Dezembro de 2016 
>Dinâmica e responsável 
>Sólidos conhecimentos na área com experiência comprovada de pelo menos 2 anos 
>Forte capacidade de comunicação 
>Imagem cuidada e postura adequada à sua função 
>Ambiciosa e motivada nos objetivos traçados  

Oferta:  
>Oferecemos trabalho por percentagem e lucro da empresa a Spa Manager 
e trabalho por percentagem a esteticistas e massagistas 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1564 DATA 21/10/2016

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PRECISA-SE EMPREGADA DE LIMPEZA

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Precisa-se empregada de Limpeza 
>Residência em Viana do Castelo 
>Carta de condução (fator obrigatório) 
>Horário completo de 8h/dia 
>Disponibilidade imediata



LOCALIDADE Ponte de Lima

REFERÊNCIA INTERNA 1565 DATA 21/10/2016

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

OPERÁRIO INDIFERENCIADO

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Operadores não especializados
>9º ano de escolaridade 
>Experiência em ambiente industrial 
>Experiência em controlo de qualidade 
>Disponibilidade imediata e total 
>Disponibilidade para trabalhar por turnos 
>Residência preferencialmente em Ponte de Lima 

Oferta:  
>Entrada imediata



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1566 DATA 21/10/2016

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

OPERADOR DE PRODUÇÃO (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Escolaridade minima obrigatória
>Experiência em indústria (preferencial)
>Destreza manual
>Facilidade deslocação
>Disponibilidade para turnos fixos ou turnos de fins de semana
>Dinamismo e pro-actividade 

Função:
>Realização manual ou através de ferramentas, como máquinas ou outros 
equipamentos, operações fabris
>Detectar e assinalar defeitos em produtos e materiais e abastecer, 
afinar e proceder à manutenção das máquinas que utiliza

Oferta:  
>Boas condições salariais



LOCALIDADE Ponte de Lima

REFERÊNCIA INTERNA 1567 DATA 21/10/2016

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

MOTORISTA PESADOS (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Escolaridade mínima obrigatória 
>Carta de condução de pesados 
>Detentor de CAM, CQM e Cartão de Tacógrafo Digital
>Robustez física 
>Forte sentido de responsabilidade 
>Pontualidade e assiduidade 
>Disponibilidade imediata  

Função:
>Distribuição de mercadoria 
>Cargas e descargas de mercadoria

 



LOCALIDADE Ponte de Lima

REFERÊNCIA INTERNA 1568 DATA 21/10/2016

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

OPERADOR EMPILHADOR (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Certificado de condução de empilhador 
>Experiência profissional na função 
>Dinamismo e espirito de equipa 
>Pontualidade e assiduidade 
>Forte sentido de responsabilidade 
>Disponibilidade imediata 

Oferta:  
>Horário de trabalho das 18h00 às 24h00 (de 2ª a 6ª feira) 

 



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1569 DATA 21/10/2016

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

TRABALHADOR DE LIMPEZA EM ESCRITÓRIOS, 
HOTÉIS E OUTROS ESTABELECIMENTOS (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Habilitações mínimas: 6º ano
Formação profissional exigida: Não
Experiência anterior: Não
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
Remuneração base ilíquida: 530.0 eur / mês
Subsídio de refeição: 1.90 eur / dia

Perfil: Precisa-se Empregada de Limpeza com ou sem experiência



LOCALIDADE Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1570 DATA 21/10/2016

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

AJUDANTE DE ARMAZÉM

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Carta de condução e viatura própria 
>Sentido de responsabilidade 
>Experiência comprovada na função 
>Disponibilidade imediata  

Oferta:  
>Local de trabalho em Viana do Castelo 
>Inicio de actividade imediata 
>Duração variável 



LOCALIDADE Lanheses, Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA 1571 DATA 21/10/2016

CLDS
3G
VIANA
SUL

 911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

OPERADOR DE PRODUÇÃO (M/F)

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Perfil: 
>Experiência de trabalho como operador de produção 
>Disponibilidade para trabalhar por turnos 
>Sentido de responsabilidade 
>Disponibilidade imediata 
>Residência no distrito de Viana do Castelo  

 




