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CASAS
arrendamentos//sul

ALUGA-SE PARA FÉRIAS
T1 / T2

Mob., piscina e churrasqueira
ALBUFEIRA / ALGARVE

Urb. Solar Vilarinhos, Lote 16
Sr. Matos - 917 811 353/ 937 811 355
www.solardosvilarinhos.com

VEÍCULOS
venda

COMPRO AUTOMÓVEIS
LIGEIROS E COMERCIAIS ATÉ 3.500 Kg

NEGÓCIO SÉRIO
PAGAMENTO A PRONTO

930422533

COMPRO VIATURAS
(CARROS E MOTAS)

PRONTO PAGAMENTO
DESLOCO-ME

934 871 167

JN CLASSIFICADOS

PEQUENOS FORMATOS, 
GRANDES NEGÓCIOS.

NO PAPEL E NO DIGITAL.  
GRANDES NEGÓCIOS.

classifi cados.jn.pt

EMPREGO
procuram-se

EMPREGO
procuram-se

OPERADOR(A) TALHO Procura-
mos operadores para o talho (m/f)
com vontade e gosto no atendi-
mento ao público, para intermarché
de fajões. Tlf.:256815010

V I D R A C E I R O  P r e c i s a - s e  d e
colocador/cortador de preferência
c o m  e x p e r i ê n c i a  e  c a r t a  d e
condução. ☎ 224160026/918740950

EMPRESA METALOMECÂNICA - VILA DO CONDE - PRECISA:

MOTORISTA PESADOS
(até 35 anos) COM EXPERIÊNCIA

ENTRADA IMEDIATA
967013289 - 252637940

Para França (URGENTE):
CARP. de COFRAGEM
BANCHEURS
TROLHAS/PEDREIROS
Transp., viagens, alojamento,
por conta da empresa. URGENTE

 916726303

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL ADMITE:

CARPINTEIROS DE COFRAGEM
Para trabalhar Espanha

Entrada imediata e boas condições
☎  912715480

RECRUTAMOS
Para Vila do Conde

SERRALHEIROS
recrutamentosmail@gmail.com

935 961 483

(m
/f)

PADEIRO PARA PÃO-QUENTE
HORÁRIO DAS 5 ÀS 12 HORAS

FOLGA À SEGUNDA-FEIRA
DÁ-SE TODAS AS REGALIAS SOCIAIS

MARCAR ENTREVISTA PARA 912889924 - PORTO

(M
/F

)

PRECISA-SE PARA FRANÇA / BÉLGICA
Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho (fluente em francês)

Chefes Equipa de Cofragem / Carpinteiros Cofragem 1.ª
PRECISA-SE PARA PORTUGAL
Carpinteiros de Cofragem / Pedreiros

Entrada imediata. De preferência da Zona Norte, viagens e estadia
pagas e salários acima da média
dourocavado@gmail.com / 913152606 / 918315964 / 255581409

(M
/F

)
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RECRUTAMENTO DE INVESTIGADORES
Encontra-se aberto concurso de seleção internacional, ao abrigo do Decreto-
-Lei n.º 57/2016, para eventual contratação, na modalidade de contrato de
trabalho a termo incerto, de doutorado/a para o exercício de atividades de
investigação nas áreas abaixo indicadas:

Ref.ª LeanMeat - Ambiente e Energia, da unidade de investigação MARETEC

Ref.ª NanoCom - Ciência e Engenharia de Materiais, subárea de
Nanomateriais e Dispositivos (CTM-NAN), da unidade de investigação IN+

Os avisos de abertura e mais informações estão disponíveis em
http://ist-id.pt/concursos/emprego-cientifico-projetos/ .

Empresa MJFT sediada em Felgueiras admite pessoal
para Construção Civil para Portugal (m/f)

• Trolhas de 1.ª
• Serventes
• Carpinteiros limpo/ cofragem
• Mecânico de ligeiros e pesados
• Chapeiro de carros
• Eng.º Civil
• Manobrador de máquinas

de terraplenagem
• Motorista de Pesados
• Picheleiros
• Eletricista da Construção civil

• Encarregado Construção civil
• Gruísta
• Serralheiro de Alumínio
• Calceteiro
• Canteiro
• Polidor de Pedra
• Pedreiro
• Operador de máquinas de pedra
• Trabalhador de pedreiras
• Carregador de fogo e dinamite

(Ordenado acima da média)
Contactos: 912486772; 917574504 e 255495243

PRECISA-SE (m/f)

MECÂNICO AUTO
c/experiência em mecatrónica

 Zona de Ermesinde
☎  918 207 880

EM CANIDELO - V. N. DE GAIA
COZINHEIRA
P/ snacks e pratos do dia

918298367
Ligar 9/13 e 14/20 horas

(M
/F

)

COZINHEIRA/O
C/ experiência

Tratar na Av.ª Fernão
de Magalhães, 708 - Porto

Entre as 11 e as 16H.
Restaurante Bonanza

Empresa Construção Civil admite para ENTRADA IMEDIATA:
ENCARREGADOS • CHEFES DE EQUIPA • GRUÍSTAS
ARMADORES DE FERRO DE 1.ª • CARPINTEIROS DE
COFRAGEM de 1.ª • PEDREIROS DE 1.ª • SERVENTES
Contrato de trabalho, alojamento, alimentação e viagens.

Telem.: 919 470 458 | 919 472 956 (m/f)

 

PRECISA-SE (m/f)

ELECTRICISTAS
☎ 229618264 /65

TROLHAS DE 1.ª
CARPINTEIROS
DE COFRAGEM

Obras em todo o continente
Contactar telef.: 967157946

(M
/F

)

Empresa  sed iada  na
cidade do Porto contrata
COLABORADOR/A

Em regime Part-time
Para serviço administrativo
empresas.recruta@gmail.com
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LICENCIAMENTO DO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DE APOIO SOCIAL
1. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Licença n.º 11/2020 / Centro Distrital do Porto (1)

Substitui a licença n.º 25/2015
2. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
Denominação do estabelecimento: RAIO DE SOL - LAR DE TERCEIRA IDADE E
CENTRO DE DIA, LDA.
Localização do estabelecimento: Rua Vitorino Damásio, n.º 121
Localidade: Porto  Código Postal: 4200-532 Porto
Distrito: Porto Concelho: Porto Freguesia: Paranhos
Telemóvel/Telefone: 222431119 Fax:         E-mail: geral.raiodesol@hotmail.com
3. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE GESTORA

Nome completo: RAIO DE SOL, LAR TERCEIRA IDADE, CENTRO DE DIA, LDA.
Morada: Rua Vitorino Damásio, n.º 121
Localidade: Porto
Código postal: 4200-532 Porto
4. RESPOSTA SOCIAL A DESENVOLVER NO ESTABELECIMENTO
ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS
5. CAPACIDADE MÁXIMA
O estabelecimento pode abranger o número máximo de 22 (vinte e dois) utentes.
6. EMISSÃO
2020/04/28

(1) Emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 33/2014, de 4 de março.

Os dados pessoais apresentados serão objeto de tratamento pelos serviços competentes da
Segurança Social (Instituto da Segurança Social, IP, Instituto da Segurança Social dos Açores,
IPRA e Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM) para os fins a que se destina o
presente formulário e serão conservados pelo prazo estritamente necessário à prossecução
desses fins. Os referidos Serviços de Segurança Social comprometem-se a proteger os seus
dados pessoais e a cumprir as suas obrigações no âmbito da proteção de dados. Para mais
informações sobre a proteção de dados, consulte o portal da Segurança Social em
www.seg-social.pt. As falsas declarações são punidas nos termos da lei.

(assinatura ilegível)

OPERADORES
TELEFÓNICAS

Matosinhos
Não são vendas - Part-time/ Full -time
☎  912 616 369/ 220 997 462

m/f

EM CANIDELO «V.N. GAIA»
PADEIRO
Full-Time

918 298 367
Ligar 9/13h e 14/20h

(m
/f)

espacojn@globalmediagroup.pt

222 096 225
PORTO - Praça da República, 65

 PROCURA-SE P/ BÉLGICA (Entrada Imediata)

CARPINTEIROS DE COFRAGEM
FERRAGEIROS de 1.ª

- Ordenados (+ 2.500€)
- Transportes da empresa
- Possibilidade de progresso na carreira
- Oferta de farda da empresa
- Etc...

CONTACTO: 919 476 921

(M
/F

)

Confeitaria conceituada (zona Grande Porto)
Recruta para os seu quadros

Pasteleiro Especialista em:
Decoração de bolos e Cake-design
Enviar Curriculum Vitae para o e-mail:

anuncio.original@gmail.com

(M
/F

)
PRECISA-SE

 TROLHAS
Telf: 220994902
PEDREIROS
TROLHAS

Ou Independentes
Com carta de condução

Para trabalhar em França
0033778102300

966490713
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Aviso n.º 03/TSDT/2020/SRH/ULSCB
Recrutamento de Técnico Superior de Diagnóstico
e Terapêutica (TSDT) - Área de Análises Clínicas
para celebração de contrato individual de trabalho

Sem Termo e a Termo resolutivo incerto.
Bolsa para reserva de recrutamento

1 - Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º e n.º
1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, faz-se
público que, por Despacho do Conselho de Administração da Unidade
Local de Saúde de Castelo Branco, EPE, datado de 02.03.2020, se
encontra aberto, pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da
publicação do presente aviso, procedimento concursal comum com
caráter urgente, para bolsa de reserva de recrutamento, para
celebração de contrato individual de trabalho sem termo (CIT. Sem
termo) e celebração de contrato individual de trabalho a termo resolutivo
incerto (CIT. Termo incerto) para exercício de funções na Unidade Local
de Saúde de Castelo Branco, EPE.
2 - Em cumprimento da al. h) do art.º 9.º da CRP e do art.º n.º 28.º/1 do
Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10.02, a Administração Pública, enquanto
ent idade empregadora, promove at ivamente uma polí t ica de
publicidade, igualdade entre homens e mulheres, igualdade de
oportunidade e boa-fé, providenciando escrupulosamente no sentido de
assegurar os princípios da não-discriminação e imparcialidade.
3 - O presente procedimento concursal é válido pelo prazo de 1 (um)
ano a contar da data de homologação da lista de classificação final.
4  Referência A - Para celebração de contratos de trabalho sem termo

para substituição de trabalhadores que cessem funções a título
definitivo, designadamente por aposentação, reforma ou denúncia de
contrato de trabalho em funções públicas ou sem termo, nos termos
do art.º 64.º/1 al. b) do DL 84/2019, de 28.06.
- Referência B - Para celebração de contratos de trabalho a termo
reso lu t i vo  i nce r t o  pa ra  subs t i t u i ção  dos  t r aba lhado res
temporariamente ausentes, previsivelmente por período igual ou
superior a 120 dias, nos termos do art.º 64.º/1 al. a) do DL 84/2019,
de 28.06.

5 - O presente procedimento concursal rege-se pelo DL 18/2017, de
10.02, DL 110/2017, de 31.08, e pelo Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT) - BTE n.º 23, de 22.06.2018, DL 25/2019, de 11.02, arts. 64/2 e
210.º do DL 84/2019, de 28.06, e DL 4/2015, de 07.01.
6 - Podem apresentar candidatura todos os interessados detentores de
licenciatura em Análises Clínicas ou em Ciências Biomédicas
Laboratoriais dos requisitos gerais de admissão previstos para a função
pública.
7 - O conteúdo funcional é o estipulado na legislação específica própria,
sendo o vencimento fixado com base na posição remuneratória 1, Nível
15, da Tabela de Remuneração Única.
8 - A carga de trabalho é de 35 horas semanais, de acordo com os
princípios e regras aplicáveis às unidades de saúde que integram o
Serviço Nacional de Saúde (SNS) com a natureza de entidade pública
empresarial.
9 - A candidatura deve ser apresentada com os seguintes elementos:

a) Requer imento,  contendo:  nome, natural idade,  data de
nascimento, nacionalidade, número do cartão de cidadão ou de
bilhete de identidade, morada completa, código postal, telefone e
endereço de correio eletrónico (a não-indicação de qualquer destes
elementos é motivo de exclusão).
b) Comprovativo da licenciatura em Análises Clínicas ou em
Ciências Biomédicas Laboratoriais (a sua não-apresentação é
motivo de exclusão).
c) Comprovativo da Cédula profissional de TSDT-Análises Clínicas
(a sua não-apresentação é motivo de exclusão).
d) Referência ao Jornal onde se encontra publicado o presente
Aviso, bem como a indicação da Referência a que se candidata.
e) Curriculum vitae, obrigatoriamente elaborado nos termos do
modelo europeu, onde se proceda a uma descrição sucinta das
atividades desenvolvidas, acompanhado, quando a elas haja lugar,
dos respetivos documentos comprovat ivos da experiência
profissional detida (caso não seja possível obter o (s) documento (s)
até ao fim do prazo de candidatura, os candidatos deverão, no
requerimento de candidatura, declarar, sob compromisso de honra,
que procederão à sua entrega assim que o (s) obtiver(em)) e cópias
de todas as certif icações que o curriculum mencionar (três
exemplares em suporte papel, devidamente datados e assinados, se
a candidatura for entregue diretamente no serviço de expediente).
f) Declaração de consentimento do tratamento de dados pessoais (a
fornecer pelo serviço de expediente da ULSCB ou também
disponível na pág. Eletrónica da ULSCB em:
www.ulscb.min-saude.pt)

10 - A candidatura deverá ser apresentada através de requerimento,
dirigida ao Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde
d e  C a s t e l o  B r a n c o ,  E P E ,  p a r a  o  c o r r e i o  e l e t r ó n i c o
concurso_3a_2020tsdt_acli@ulscb.min-saude.pt (Sem Termo)
ou concurso_3b_2020tsdt_acli@ulscb.min-saude.pt (Termo
Incerto), consoante o caso, ou entregue diretamente no serviço de
expediente, durante as horas normais de expediente (dias úteis 
das 9.30 às 12 e das 14.30 às 17 horas), até à data-limite fixada na
publicação do presente Aviso, devidamente identificada com a
referência a que se candidata.

11 - A candidatura será analisada por uma comissão de avaliação,
composta:
Presidente: Patrícia Cardoso Vaz Fernandes.
Vogais Efetivos: Anabela Nunes Silva e Anabela Morais Fernandes
Vogais Suplentes: Maria Lurdes Flores Ganhão e Nadina Maria
Barata Mendes.
Todos os elementos da comissão de avaliação são trabalhadores
da carreira de TSDT - Análises Clínicas, da Unidade Local de
Saúde de Castelo Branco, EPE.

12 - Os critérios e parâmetros de avaliação são fixados pela comissão
de avaliação, em ata previamente elaborada, estando a mesma
d i s p o n í v e l  p a r a  c o n s u l t a  n o  s í t i o  d a  I n s t i t u i ç ã o ,  e m
http://www.ulscb.min-saude.pt/.

13 - A comissão de avaliação analisará e apreciará os documentos de
candidatura (desde que estejam anexados digitalmente ou
fisicamente ao processo de candidatura, sob pena de exclusão),
bem como o Curriculum Vitae.

14 - A comissão de avaliação elaborará uma ata fundamentada com a
lista de classificação final e graduação dos candidatos, sendo a
mesma objeto de informação na Intranet e publicação no sítio da
Instituição, em http://www.ulscb.min-saude.pt/.

15 - As notificações e a decisão final serão efetuadas nos termos do
código de procedimento administrativo e por mensagem de correio
eletrónico para o email indicado e descrito no requerimento de
candidatura, pelo que os candidatos deverão parametrizar
devidamente o seu email, nomeadamente no que à caixa de spam
respeita, não se responsabilizando a ULSCB pela não-leitura ou
invocação do desconhecimento de email enviado.

18.05.2020

O Conselho de Administração da ULSCB

ADMITE-SE PARA FRANÇA E ALEMANHA
Entrada Imediata

- CHEFES DE EQUIPA falar Francês/Alemão
- TROLHAS/PEDREIROS
- CARPINTEIROS DE COFRAGEM

BOAS CONDIÇÕES
☎  938954429 / 914840257

CASAS
outros

TRESPASSES
Temos vários Negocios

p/ Trespasse no Porto e arre-
dores.C/entradas a combinar.
Aceitamos igualmente outros.
Temos o que procura.
965884153

JN CLASSIFICADOS

MAIS EFICÁCIA
POR CM2.

NO PAPEL E NO DIGITAL.  
GRANDES NEGÓCIOS.

classifi cados.jn.pt


