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EMPREGO
Aviso n.º 02/ENF/2020/SRH/ULSCB

COMPRO AUTOMÓVEIS
LIGEIROS E COMERCIAIS ATÉ 3.500 Kg
NEGÓCIO SÉRIO
PAGAMENTO A PRONTO
930422533
SALVADOS
CARROS E CARRINHAS MÉDIA / ALTA
Grande variedade + de 700
viaturas em stock + a chegar

Centro Empresarial Domingos da Costa
Próx. das traseiras Univ. ISMAI

COMPRO
AUTOMÓVEIS
(INCLUSIVE SALVADOS E AVARIADOS )

913 311 983

NEGÓCIO SÉRIO

www.classerapida.pt
www.ritmovoluvel.pt

☎ 912199549

CASAS

arrendamentos//norte

CASA TÉRREA
Junto a paragem dos STCP 701 Ermida - Alfena
Com 2 quartos, cozinha, dispensa, sala de jantar, casa
de banho completa, lavandaria e quintal. Com fiador.
Telems.: 911531448 - 965588578

QUARTO
Para 1 pessoa. Com utilização de

JN CLASSIFICADOS

MAIS EFICÁCIA
POR CM2.

cozinha, lavandaria, luz e água
Internet incluído
Avª Fernão Magalhães - Antas

NO PAPEL E NO DIGITAL.
GRANDES NEGÓCIOS.

classiﬁcados.jn.pt

☎ 910887739

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

PORTO
Praça da República, 65

222 096 225

espacojn@globalmediagroup.pt

CASAS
outros

Espinho - Loja
de Mobiliário e Decoração
Avenida principal
Com 50 anos, em frente à feira.
Cede-se cotas. Bom para fabricante, condições contratuais
acessíveis. Motivo familiar

912 362 925

JN CLASSIFICADOS

MAIS EFICÁCIA
POR CM2.
NO PAPEL E NO DIGITAL.
GRANDES NEGÓCIOS.

classiﬁcados.jn.pt

EMPREGO
procuram-se

Admitimos profissionais com
experiência Bélgica e Luxemburgo: (m/f)

- Carpinteiros Cofragem 1.ª
- Pedreiros
Salário acima da média
Entrada imediata
Tel.: +351 912 412 139 / +351 912 414 088
E-mail: joaquim@jahbuildingsolutions.com
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.
(m/f)
Telem.: 919 470 458 | 919 472 956

- ELETRICISTAS - OFICIAIS
Para industria, com experiência

TORNEIRO/FRESADOR

☎

911895585

CARPINTEIROS
DE COFRAGEM DE 1.ª

TROLHAS - PINTORES
PLAQUISTAS - LADRILHADORES
PARA OBRAS EM PORTUGAL E ESPANHA

962698382 / 912823588 / 938106966 / 253038654

procuram-se

Recrutamento de pessoal de enfermagem 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, E.P E, datado de
15.05.2020, 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 entidade empregadora, promove ativamente uma política
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 valido pelo prazo de 1 (um)
ano a contar da publicação do presente aviso de abertura.
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.
4 - Referência B - Para celebração de contratos de trabalho a termo
resolutivo incerto para substituição dos trabalhadores
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 247/09, de 22.09, DL 71/2019, de 07.05, ACTs. subscritos
pela ULSCB, nomeadamente os publicados no BTE n.º 11, de
22.03.2018, e n.º 24, de 29.06.2018, arts. 64.º/1 e 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 Enfermagem e 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) Requerimento, contendo: nome, naturalidade, 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 Enfermagem (a sua não-apresentação é motivo de exclusão).
c) Comprovativo da Cédula profissional de enfermagem válida
(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 comprovativos da experiência
profissional detida (caso não seja possível obter o(os) 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 os obtiver(em)) e
cópias de todas as certificações 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.minsaude.pt.)
10 - A candidatura deverá ser apresentada através de requerimento,
dirigida ao Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde
de Castelo Branco, EPE, para o correio eletrónico
concurso_2a_2020enf_st@ulscb.min-saude.pt (Sem Termo) ou
concurso_2b_2020enf_tinc@ulscb.minsaude.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: Enf. Maria Helena Beato Matos dos Reis Alceu.
Vogais Efetivos: Enf.ª Umbelina da Conceição Neves Rosado
Lourenço e Enf.º Jorge Manuel Antunes Mendes
Vogais Suplentes: Enf.ª Ana Filipa Poupino Serrano e Enf.ª Marta
Maria Lourenço Pinheiro Macedo.
Todos os elementos da comissão de avaliação são trabalhadores da
carreira de enfermagem 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 disponível para consulta no sítio da Instituição, em
http://www.ulscb.minsaude.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.
14.05.2020
O Conselho de Administração da ULSCB

Empresa francesa necessita:

/f)

(m

TROLHAS DE 1ª
COM EXPERIÊNCIA - ENTRADA IMEDIATA

Para França (URGENTE):

CARP. de COFRAGEM
BANCHEURS

TROLHAS/PEDREIROS

Oferece-se: alojamento, boas condições, paga 2 viagens:
Agosto e Natal, pagamento dia 5 de cada mês.
☎ 916466524 / 0033 650191518 - ligar sr. Correia

Transp., viagens, alojamento,
por conta da empresa. URGENTE

Empresa sediada em Geraz do Lima - Viana do Castelo
Procura EMPREGADO para execução de trabalhos
de caleiras e rufos
Perfil do candidato:
Espírito de equipa; Responsável; dinâmico.
Remuneração compatível com a experiência demonstrada
Contacte para marcação: 966 717 059

RECRUTAMOS
Para Vila do Conde

916726303

SERRALHEIROS
recrutamentosmail@gmail.com

935 961 483

CONSTRUÇÃO CIVIL (m/f)

- PEDREIROS
- CARPINTEIROS
(M/F)

- MANOBRADOR RETROESCAVADORA
COM CAP E CARTA DE PESADOS
- MOTORISTA DE PESADOS
- TROLHA
- CALCETEIRO
- INSTALADOR REDES DE GÁS
(com qualificação em dia)

- COMERCIAL COMISSIONISTA

911 797 182 | 223 198 139
915 750 356

CANALIZADOR 1.ª
PARA ENCARREGADO
DE OBRA (m/f)

PEDREIROS
TROLHAS
Ou Independentes

Com carta de condução
Para trabalhar em França
0033778102300
966490713

PRECISA-SE SERRALHEIRO
Que saiba trabalhar em carroçarias de camiões, c/ experiência. Zona Vila Nova de
Gaia. Entrada imediata
Telem.: 917803283

(m/f)

venda

(m/f)

VEÍCULOS

Empresa de Valongo precisa
(m/f)
para obras na zona:

CARPINTEIROS
TROLHAS
PEDREIROS

966380262

Contacto 910132234

OFICIAIS de
ELECTRICISTAS
Experiência mínima
3 anos. Entrada imediata

910367506

Zona Grande Porto
Contactar pelos Telefones
229418245 / 229477920
Email: redegas@redegas.pt
Morada: Rua de Terramonte, 781 - A - Gueifães - Maia

DIVERSOS
compras

Precisa-se COLABORADOR/A
Para serviços de limpeza - Viana do Castelo
De Segunda a sábado das 9,30H às 11,30H
De Segunda a sexta das 13H às 16H

Ter carro próprio. Vencimento a combinar
Contacto para entrevista: 229601717
ou info@novaera.pt

PRECISA-SE

Para trabalhar em Portugal e na Bélgica

CARPINTEIROS DE COFRAGEM • PEDREIROS
• CHEFE DE EQUIPA
Telf: 221114573 - Tlm: 960360408
PRECISA-SE

RESPONSÁVEL DE LOJA
e LOGISTA
Centro de Gaia.
Enviar Curriculum para:geral@confeipan.pt

DIVERSOS
ciências ocultas

MESTRE SANTOS AMARRAÇÕES
e separações. Ajudo em limpezas
espirituais, limpezas de bruxarias,
inveja, mau olhado e abertura de
caminhos. ☎ 969447525
UNIVERSIDADE DO PORTO > WWW.UP.PT

ANÚNCIO DE RECRUTAMENTO
Dá-se conhecimento público de que se encontra aberto um
processo de recrutamento para seleção de 1 Técnico Superior,
em regime de contrato de trabalho de Direito privado a Termo
Certo, para o Serviço de Apoio Jurídico do Centro de Recursos
e Serviços Comuns desta Universidade, ao qual podem
candidatar-se os indivíduos que reúnam as condições fixadas
no aviso disponível no seguinte endereço:

PROFESSOR MUNIRO
967155975 - 917760115
Dotado de poderes, ajudo a resolver
problemas graves...Amor, negócios.
União e reconciliação de pessoas amadas. Fac. de pagamento. Consulta pessoalmente, p/ carta/telefone no país e
estrangeiro: Maia, Braga, Amarante
Av.ª Visconde Barreiros, 90 - Hab. 91 / 4470 - 151 Maia

ORIENTE-SE! ESTA É A HORA DA MUDANÇA
Consultas com búzios ou cartas.
Mude a sua vida! Problemas no
amor, negócios, família, espiritual e tudo o que só você sabe
que está a passar. Marque já a
sua consulta.
Tm: 927 666 727

Prof. Calli
Ajuda a resolver problemas
amor, negocios, etc, etc...
Facebook Nome- calli medium
Email:calli.medium@gmail.com
Consultas e trabalhos á distancia
Desloco-me ao estrangeiro
Ligue 910365144

PROF. TATOU - V. N. GAIA
PROBLEMAS DE AMOR E AMARRAÇÃO

www.up.pt/recrutamentos
Universidade do Porto
CENTRO DE RECURSOS E SERVIÇOS COMUNS DA U.PORTO

Não sofra mais por amor
Ajuda a resolver problemas
como amor, Família, negócio,
impotência sexual. Afasta e
aproxima pessoas amadas,
trabalho de macumba rápido.

☎

ENTRADA IMEDIATA
www.catchgrupo.com

Portugal / Espanha / França

ENTRADA IMEDIATA
·
·
·
·

Chefes de Equipa
Carpinteiros de Cofragem
Trolhas
Soldadores de aço para
betão

GARANTIMOS:
· Pagamento ao dia 10
· Ordenados acima da média
· Descontos em Portugal ou
França
· Alojamento / Viagens
· 200€ adiantamento semanal

Contactos: Sede: 253 826 491 / 927 700 045 | rh@catchgrupo.com

919825038

PUBLICIDADE

222 096 179

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PRECISA (m/f)

CHEFES DE EQUIPA, FERRAGEIROS
CARPINTEIROS COFRAGEM, TROLHAS, SERVENTES
Para obras em Portugal - zona norte
Entrada imediata / Bons ordenados
☎ 915 669 596

gestaoclientes@globalmediagroup.pt

