1 Técnico Superior para a Divisão Administrativa e
Financeira/Serviço de Armazém

Data: 02/06/2022
Empresa: Câmara Municipal de Beja
Local: Beja
Caraterização do posto de trabalho a
candidaturas, até ao termo do prazo
ocupar:
fixado no presente aviso, é efetuada
- Conteúdo funcional da categoria de
por via eletrónica, nos termos dos
técnico superior - grau de
n.os 1e 2 do
complexidade funcional 3 - funções- art.º 19º da Portaria n.º 12-A/2021,
consultivas,
de
estudo,
de 11 de janeiro, que republica a
planeamento,
programação,
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de
avaliação e aplicação de métodos e
abril, para o endereço eletrónico
processos de natureza técnica e ou
recrutamento@cm-beja.pt e com a
cientifica, que fundamentam e
indicação no assunto: Procedimento
preparam a decisão; elaboração,
concursal comum – 1 Técnico
autonomamente ou em grupo, de
Superior - DAF/Serviço de Armazém.
pareceres e projetos, com diversos
graus de complexidade, e execução- Envio
de
candidaturas
para:
de outras atividades de apoio geral
recrutamento@cm-beja.pt
ou especializado nas áreas de
atuação comuns, instrumentais e- Contatos:284311824
operativas dos órgãos e serviços;- Data Publicitação:2022-05-30
funções
exercidas
com- Data Limite:2022-06-14
responsabilidade e autonomia
técnica,
ainda
que
com Fonte:
enquadramento
superior https://www.bep.gov.pt/pages/oferta/O
qualificado; representação do órgão ferta_Detalhes.aspx?CodOferta=97556
ou serviço em assuntos da sua
especialidade, tomando opções de
índole técnica, enquadradas por
diretivas ou orientações superiores.

Assistente Operacional

Data: 02/06/2022
Empresa: Câmara Municipal de Beja
Local: Beja
- Caraterização dos postos de trabalho a
ocupar:6.1 - Ref.ª A - Conteúdo funcional da
categoria de assistente operacional (asfaltador) grau de complexidade funcional 1 - funções de
natureza executiva, de carácter manual ou
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem
definidas e com graus de complexidade variáveis;
execução de tarefas de apoio elementares,
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e
serviços, podendo comportar esforço físico;
responsabilidade pelos equipamentos sob sua
guarda e pela sua correta utilização, procedendo,
quando necessário, à manutenção e reparação
dos mesmos, especificamente: executar funções
de apoio à construção e manutenção de Estradas
e Caminhos Municipais e arruamentos urbanos;
realizar a limpeza e regularização da faixa de
rodagem e respetivas bermas de valetas;
proceder ao espalhamento da rega de colagem
antes das operações de pavimentação; proceder
ao acompanhamento das operações de
pavimentação, verificando a espessura do
pavimento em execução; proceder às operações
de limpeza da espalhadora e dos equipamentos
utilizados após as operações de pavimentação;
proceder à colocação da sinalização rodoviária
temporária da estrada em trabalhos de
manutenção; proceder ao tapamento de buracos
nos pavimentos das estradas em mau estado;
proceder à produção de massas asfálticas a
quente e frio.

assistente operacional (serralheiro) - grau de
complexidade funcional 1 - funções de natureza
executiva, de carácter manual ou mecânico,
enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com
graus de complexidade variáveis; execução de tarefas
de
apoio
elementares,
indispensáveis
ao
funcionamento dos órgãos e serviços, podendo
comportar esforço físico; responsabilidade pelos
equipamentos sob sua guarda e pela sua correta
utilização, procedendo, quando necessário, à
manutenção
e
reparação
dos
mesmos,
especificamente: construir e aplicar na oficina
estruturas metálicas ligeiras para edifícios, pontes,
caldeiras, caixilharias, ou outras obras; interpretar
desenhos e outras especificações técnicas; cortar
chapas de aço, perfilados de alumínio e tubos, por
meio de tesouras mecânicas, maçaricos ou por outros
processos; utilizar diferentes materiais para as obras a
realizar, tais como macacos hidráulicos, marretas,
martelos cunhas, material de corte, de soldar e de
aquecimento; enformar chapas e perfilados de
pequenas secções; furar e escarear os furos para os
parafusos e rebites; por vezes, encurva ou trabalha de
outra maneira chapas e perfilados; executa a ligação
de elementos metálicos por meio de parafusos, rebites
ou outros processos.6.2 - No âmbito do perfil de
competências, são consideradas essenciais, para o
exercício das funções inerentes aos postos de trabalho
a ocupar: responsabilidade e compromisso com o
serviço;
adaptação
e
melhoria
contínua;
conhecimentos e experiência; trabalho de equipa e
cooperação; e orientação para a segurança.

-Envio de candidaturas para: Câmara Municipal de Beja,
Gabinete de Recursos Humanos, Praça da República s/n, Fonte:
7800-427 Beja
https://www.bep.gov.pt/pages/oferta/Oferta_Detalh
-Contatos:284311824
es.aspx?CodOferta=97212
-Data Publicitação:2022-05-20
-Data Limite:2022-06-14

Técnico Sénior Hardware (Beja ou Loulé)

Data: 02/06/2022
Empresa: Algardata, S.A
Local: Beja
• Conhecimentos de Bases de dados ex: SQL Server
No dia a dia vais
•Apoiar e assegurar a resposta das Tecnologias• Experiência em Sistemas de Backups (Veeam)
e Sistemas de Informação às necessidades• Conhecimentos de telecomunicações / VoIP,
Routing e Switching
diárias dos clientes
• Experiência em gestão de Informática e redes
• Implementar, otimizar e adequar osestruturadas
processos efetuando o levantamento de• Competências no desenvolvimento de
requisitos técnicos, funcionais e operacionais documentação técnica
• Assegurar os níveis de Segurança nos• Certificações em tecnologias Microsoft e Cisco
(Fator preferencial, não eliminatório)
acessos, Backups e Firewalls
• Dar suporte técnico ao cliente presencial e• Fluência na língua inglesa
• Gosto por desafios e de resolver problemas
remotamente
• Gosto e capacidade em te relacionares com
• Troubleshooting (PCs, Impressoras, SOpessoas para além das tecnologias
Windows, equipamentos de rede, etc.)
• Que a pressão não te faça perder o foco, espírito
• Instalar e configurar equipamentosde equipa e boa disposição
informáticos ao nível de Software e Hardware • Iniciativa para sair da tua zona de conforto e
• Monitorizar performances e manter níveisvontade de aprender mais
• Carta de Condução
de serviço
Que te Oferecemos:
• Garantir o bom funcionamento, a• Integração numa empresa com mais de 30 anos de
manutenção corretiva e evolutiva dasexperiência em desenvolvimento de soluções
infraestruturas e das ferramentas existentes tecnológicas no mercado nacional e internacional
• Desenvolver a extrair informação dos• Perspetiva de continuidade e contrato estável
• Formação continua
sistemas existentes e respetivos relatórios
• Criar/atualizar documentação Técnica,• Apoio e oportunidade de alcançar o teu potencial
• Seguro de saúde pessoal
manuais e procedimentos
• Descontos de colaborador em produtos
informáticos dos nossos parceiros
Que te pode distinguir dos restantes• Remuneração conforme a tua experiência
candidatos?
profissional e competências
• 12º ano de escolaridade com formação naCandidatura:
https://www.algardata.com/carreiras/consultor
área de Informática ou Sistemas de
ia/tecnico-senior-de-informatica-beja/
Informação
Fonte:
https://www.net• Experiência mínima de 3 anos em Administração de
empregos.com/8481037/tecnico-seniorSistemas (Windows Server, Exchange Server, Linux e
hardware-beja-ou-loule/
Vmware)

Assistente Pessoal - CAVI ( Cuba-Vila Alva)

Data: 02/06/2022
Empresa: Particular
Local: Vila Alva
Conceito : “ O Assistente Pessoal é o profissional que contribui para que a pessoa com deficiência ou
incapacidade tenha uma vida independente, apoiando-a na realização das atividades quotidianas.”
Requisitos
Idade igual ou superior a 18 anos
Escolaridade mínima obrigatória
Responsabilidade, proatividade e dinamismo
Equilíbrio emocional e conduta ética adequada ao apoio a pessoas dependentes com deficiência
mental, cognitiva e/ou motora
Capacidade de gestão de conflitos
Resiliência e tolerância à frustração
Espírito de equipa
Carta de Condução
Robustez física
Flexibilidade de horário (diurno, noturno, fins-de-semana, feriados) até 40h/semana consoante o
apoio prestado
Excelentes capacidades de comunicação, empatia e relação interpessoal
Valorizam-se conhecimentos de língua gestual e de orientação e mobilidade (preferencial)
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador
Valoriza-se experiência relevante na área da deficiência
Condições:
Contrato de Trabalho em Regime de Comissão de Serviço;
Remuneração bruta mensal de 800€;
Horário variável: até 40h/semanais, consoante o nº de horas de apoio prestado;
Formação inicial de 50 horas e formação contínua de 25 horas (gratuitas)
Obrigatório : Formação no Centro de Paralisia Cerebral de Beja.
Mais informações consultar :
https://vidaindependente.org/o-que-e-a-vida-independente/o-que-e-a-assistencia-pessoal/
http://cavi.paralisiacerebral.pt/recrutamento/
Resposta direta para os seguintes emails: cm_rh@sapo.pt
FONTE: https://www.net-empregos.com/8482410/assistente-pessoal-cavi-cuba-vila-alva/

Recepcionista (m/f)

Data: 02/06/2022
Empresa: Clínica Dentária, lda
Local: Beja
Clínica dentária situada em Beja, pretende contratar rececionista.
Requisitos pretendidos:
- Valorizasse experiência na área ( Não é fator eliminatório)
- Simpatia e gosto pelo atendimento ao público
- Coordenar as agendas do corpo clínico
- Pessoa dinâmica e proactiva
- Organização e sentido de responsabilidade
- Assiduidade e pontualidade
- Capacidade de trabalhar em equipa
Oferece-se:
- Contrato de trabalho
- Sub. de Alimentação
- Integração em equipa jovem e dinâmica
- Outras regalias em vigor na empresa
Envio de candidaturas para o e-mail:
geral.clinicadentaria2022@gmail.com
FONTE: https://www.net-empregos.com/8482475/recepcionista-m-f/

2 Empregados de Mesa (Restaurante/Bar) para Hotel 4
estrelas em Beja

Data: 02/06/2022
Empresa: J.B. - Sociedade Imobiliária, Lda.
Local: Beja
Procuramos 2 profissionais com formação em sala ou experiência:
1) Part-Time para Pequeno-Almoço (horário previsto das 07h00 //
11h00)
2) Full-Time para Restaurante/Bar
Preferência:
- Conhecimentos de línguas;
- Disponibilidade para trabalhar em feriados e fins-de-semana;
- Forte sentido de responsabilidade;
- Boa apresentação;
- Gosto e facilidade no atendimento ao público e no trabalho em
equipa;
Enviar CV atualizado para:
geral@bejaparquehotel.com
FONTE:
https://www.net-empregos.com/8442363/precisa-se-2empregados-de-mesa-restaurante-bar-para-hotel-4-estrelas-embeja/

Mecânico - Beja

Data: 02/06/2022
Empresa: VDC Consulting
Local: Beja
CLIENTE
Grupo Automóvel representante de várias Marcas.
MISSÃO
Diagnosticar, reparar e verificar os sistemas mecânicos, eléctricos e
electrónicos de forma a garantir a qualidade do serviço e satisfação
do Cliente.
PERFIL
Formação técnica em Mecânica Automóvel
Experiência mínima na função de 3 anos
Capacidade de organização, trabalho em equipa e rigor
Carta de condução
Residência em Beja
OFERTA
Pacote salarial aliciante
CONTACTOS
Rita Carmo - recrutamento@vdc-consulting.pt
FONTE:
https://www.net-empregos.com/8442363/precisa-se-2empregados-de-mesa-restaurante-bar-para-hotel-4-estrelas-embeja/

Ajudante de Lar - Beja - Lar do Monte

Data: 02/06/2022
Empresa: Fundação S. Barnabé
Local: Beja
Admite-se para contrato de trabalho a tempo inteiro:
Ajudante de Ação Direta para a Residência S. Barnabé - Beja

O Candidato deverá:
- Ter disponibilidade imediata;
- Ser pessoa responsável;
- Ter gosto por trabalhar com a pessoa idosa;
- Ter disponibilidade para trabalhar em horários rotativos;

Os interessados, devem enviar o seu Curriculum Vitae, para o email:

recursos.humanos@fsb.pt
ou entregar o mesmo directamente no Lar do Monte, em Beja.
FONTE: https://www.net-empregos.com/8343848/ajudante-de-larbeja-lar-do-monte/

Auxiliar Serviços Gerais - Lar do Monte - Beja

Data: 02/06/2022
Empresa: Fundação S. Barnabé
Local: Beja
Admite-se colaboradores para entrada imediata Residência S.
Barnabé - Lar do Monte
- Auxiliar de Serviços Gerais (M/F) - 1 Vaga
- Ajudante de Lar (M/F) - 1 Vaga

O Candidato deverá ser Pessoa responsável, assídua e ter gosto pelo
trabalho com a população idosa.
Na candidatura deverá ser indicado a área a que se candidata.
Disponibilidade imediata e para trabalhar em horários rotativos.
Os interessados, devem enviar o seu Curriculum Vitae, para o email:
recursos.humanos@fsb.pt
ou entregar o mesmo diretamente na Residência sita na Colina do
Carmo, Lote 7, em Beja,
FONTE: https://www.net-empregos.com/8493518/auxiliar-servicosgerais-lar-do-monte-beja/

BEJA - OPERADOR DE LOJA - Full-time/Part-time

Data: 02/06/2022
Empresa: Pingo Doce - Grupo Jerónimo Martins
Local: Beja
Nas lojas Pingo Doce valorizamos os nossos colaboradores oferecendo:
→ Estabilidade profissional numa Empresa familiar com mais de 30.000
Colaboradores, pertencente ao Grupo Jerónimo Martins que conta com
mais de 225 anos de história;
→ Oportunidades de Desenvolvimento profissional baseadas no mérito;
→ Benefícios e protocolos de saúde e educação.
Procuramos Pessoas para as nossas equipas com:
Gosto por trabalhar em equipa;
Forte orientação para o cliente;
Dinamismo e sentido de responsabilidade;
Vontade de aprender e crescer.

CANDIDATURA:
https://emprego.pingodoce.pt/ApplicationForm/AppForm?Job=242
838&lang=pt-PT&channel=net-empregos
FONTE: https://www.net-empregos.com/8498040/beja-operadorde-loja-full-time-part-time/

Colaborador(a) para a função de Copa

Data: 02/06/2022
Empresa: Monte Vale Turismo
Local: Beja

O Monte Vale está a contratar:
Procuramos Colaborador(a) para a função de Copa.
Requisitos:
- Disponibilidade para trabalhar nos fins de semana
- Boa capacidade de comunicação;
- Apresentação cuidada
- Proatividade e dinamismo;
- Responsabilidade, pontualidade e assiduidade
Local: Monte Vale, Entradas, Castro Verde, Beja
(Portugal)
Candidaturas apenas aceites com envio do respetivo
CV para o e-mail geral@montevale.pt
FONTE:
https://www.facebook.com/MonteValeAgroturismo/

RECECIONISTA E EMPREGADO(A) DE MESA

Data: 02/06/2022
Empresa: Dona Maria Restaurante – Hospedaria Dona
Maria
Local: Beja

Estamos a contratar
❑ Rececionista
❑ Empregado de mesa
Contacto por MP ou no local.
FONTE: https://www.facebook.com/donamariabeja/

Mecânico Automóvel (M/F) - MForce Beja

Data: 06/06/2022
Empresa: TopChallenge
Local: Beja
Principais Tarefas:
- Revisões;
- Diagnóstico de anomalias e avarias;
- Manutenção e reparação mecânica;
- Montagem e alinhamento de pneus, distribuições, embraiagens,
etc. .
Requisitos:
- Formação na área de mecânica e/ou mecatrónica automóvel;
- Experiência mínima de 2 anos na função;
- Orientação para os resultados.
Oferecemos:
- Integração num grupo sólido;
- Possibilidade de progressão de carreira;
- Formação contínua.
Envie-nos o seu CV para: talento@oficinasmforce.pt
com o assunto "TEC_BEJA"
FONTE:
https://www.net-empregos.com/8509374/mecanicoautomovel-m-f-mforce-beja/

Mecânico / Chefe de Equipa - Zona Alentejo

Data: 06/06/2022
Empresa: Tecnovia, S.A.
Local: Beja
Perfil Pretendido:
- Experiência mínima de 10 anos no setor e função;
- Capacidade de coordenação de equipas e de trabalho (fator
eliminatório);
- Saber diagnosticar avarias, reparação e manutenção dos
equipamentos;
- Testar e organizar escalas de manutenção;
- Conhecimentos na área mecânica de equipamentos de
movimentação de terras (Pá-carregadora, Retroescavadora,
Bulldozer, Giratória, Dumper, Cilindro), automóveis ligeiros e
pesados e equipamentos industriais;
- Espírito de iniciativa, boa capacidade de organização e
planeamento;
- Preferencialmente residente nos distritos de Évora e/ou Beja.
Se reúne os requisitos pretendidos, envie o seu CV para:
recursos.humanos@tecnovia.pt
, com a referência “Mecânico / Chefe de Equipa – Zona Alentejo”

FONTE: https://www.net-empregos.com/7849418/mecanico-chefede-equipa-zona-alentejo/

Ajudantes de Ação Direta- Precisam-se para Lar de IdososSanta Clara de Louredo- Beja

Data: 06/06/2022
Empresa: Centro Social e Paroquial Nª Senhora da Luz
Local: Beja
Funções de apoio nas atividades de vida diárias dos idosos.
Procuramos pessoas:
-Responsáveis, dinâmicas e proactivas, com gosto pelo trabalho com
idosos.
-Com disponibilidade imediata e para trabalhar em horários por
turnos ( inclui fins semana).
-Preferencialmente com experiência de trabalho com idosos.
-Com Carta de Condução – B, viatura própria para para se deslocar
ou a residir na localidade.
Os interessados devem enviar o seu Curriculum Vitae, para um dos
seguintes contactos:
Centro Social e Paroquial Nª Senhora da Luz - Albernoa
Largo da Igreja s/n, 7800 – 721 Santa Clara de Louredo
ou por e-mail: rh.cspnsl@gmail.com / Telefone: 284 311 240 , ext .5

FONTE:
https://www.net-empregos.com/8471165/ajudantes-deacao-direta-precisam-se-para-lar-de-idosos-santa-clara-de-louredobeja/

Vendedora de loja - Beja

Data: 06/06/2022
Empresa: Parfois
Local: Beja
As tuas responsabilidades serão:
• Acolher bem todos os clientes e vender os nossos produtos
• Garantir o visual merchandising a organização e a limpeza da loja
• Repor produto e controlar stocks
• Organizar a área de venda e armazém
• Assegurar uma operação de caixa eficiente
Procuramos pessoas dinâmicas e responsáveis para as nossas lojas,
que:
• Inspirem os nossos clientes sobre novas tendências e as
propostas mais trendy
• Gostem de moda
• Orientadas para o cliente
• Recebam, acompanhem e assegurem uma venda personalizada a
todos os clientes
• Boa capacidade de comunicação
• Formação mínima ao nível do 12ºano
• Conhecimentos de informática na óptica do utilizador
• Disponibilidade para trabalhar por turnos e fins de semana
Envia a tua candidatura para: parfois.beja@gmail.com
FONTE: https://www.net-empregos.com/8462830/vendedora-deloja-beja/

