
589135993

589170102

589164235

589127586

589155091

589138072

OUTROS TRABALHADORES 
DA MONTAGEM

MOTORISTA DE VEÍCULOS 
PESADOS DE MERCADORIAS

AGRICULTOR DE 
SUBSISTÊNCIA

REPARADOR DE BICICLETAS 
E SIMILARES

AGENTE IMOBILIÁRIO E 
GESTOR DE PROPRIEDADES

ENGENHEIRO 
ELETROTÉCNICO

PROFISSÃO
Profissional responsável, assíduo e pontual

MOTORISTA DE PESADOS C (M/F) DISTRIBUIÇÃO DE 
MERCADORIAS REQUISITOS DA FUNÇÃO: EXPERIÊNCIA ANTERIOR

NA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (OBRIGATÓRIO); 
EXPERIÊNCIA ANTERIOR EM DISTRIBUIÇÃO (OBRIGATÓRIO); 

CARTA DE CONDUÇÃO C VÁLIDA (OBRIGATÓRIO); VIVER NA ZONA 
DE SINTRA OU GRANDE LISBOA (NÃO RESIDIR A MAIS DO QUE 

25KM DE SINTRA); DISPONIBILIDADE HORÁRIA.  SALÁRIO 
NEGOCIÁVEL: 1100¿ A 1200¿.

Operário agrícola com experiência em estufas, podas e colheita 
capacidade de adaptação ao ambiente de trabalho.

MECÂNICO DE BICICLETAS COM APTIDÃO COMERCIAL PARA 
INTEGRAR LOJA DE VENDA, ALUGUER E REPARAÇÃO DE 
BICICLETAS. CONHECIMENTOS DE INGLÊS. METÓDICO, 

RESPEITADOR E COM VONTADE DE APRENDER.  UTILIZAÇÃO DE 
SOFTWARE SAGE DE FRONT OFFICE.

Gestor de Condomínios - Gerir um grupo de condomínios atribuido e 
resolver os problemas do dia-a-dia nesses condomínios.

Técnico de manutenção geral na vertente de eletromecânica, com 
habilitações mínimas ao nível do ensino secundário, CET ou CTESP nas 

áreas de Manutenção Industrial e/ou Instalações Elétricas / 
eletromecânica. Experiência profissional mínima de 1 ano na função;  

Conhecimentos/experiência em baixa e média tensão; Inscrição na DGEG
(Preferencial); Disponibilidade para deslocações em Portugal Dinâmico, 
responsável e com facilidade de relacionamento interpessoal.  Principais 
Responsabilidades:  Preparar atividades de manutenção; Participar na 

elaboração de planos de manutenção preventiva;  Diagnosticar avarias;  

REQUISITOS
SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA

LOCALIDADEN.º OFERTA

OFERTAS DE EMPREGO
Unidade Emissora: Data de Emissão N.º de Folhas
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589170599

589153931

ENGENHEIRO 
ELETROTÉCNICO

DIRETOR E GERENTE DE 
RESTAURAÇÃO 

(RESTAURANTES E 
SIMILARES)

PROFISSÃO
Executar atividades de manutenção corretiva, preventiva e condicionada; 

Inglês falado e escrito; Carta de condução de ligeiros; Interpretar 
desenhos, modelos e especificações técnicas;  Cumprir as 

recomendações especificadas nas Autorizações de Trabalho e nas 
normas de Segurança, Higiene e Ambiente.

Inspectores de instalações de elevação (ascensores, monta-cargas, 
escadas mecânicas e tapetes rolantes). Os inspectores têm de ser: - 

engenheiros, obrigatoriamente inscritos na Ordem dos Engenheiros, das 
especialidades de Engenharia Mecânica ou de Engenharia Eletrotécnica 

ou - engenheiros técnicos, obrigatoriamente inscritos na Ordem dos 
Engenheiros Técnicos, das especialidades de Engenharia Mecânica ou 

de Engenharia de Energia e de Sistemas de Potência. Os inspetores 
devem ter, no mínimo, dois anos de experiência na área das instalações 

de elevação, quer seja na instalação, manutenção ou inspeção.
Os hotéis Vila Galé pretendem integrar na sua equipa um(a) Diretor(a) de

F&B.  PRINCIPAIS FUNÇÕES: - Responsável por planear e 
supervisionar todas as atividades da área de A&B; - Garantir a 

conformidade da oferta e satisfação do cliente de acordo com os 
standards da Vila Galé (personalização e qualidade do serviço e 

produtos, gestão de reclamações) - Assegurar o cumprimento de regras 
e procedimentos por parte das equipas de A&B de forma a manter o nível

de serviço e standard Vila Galé - Aumentar a taxa de captação de 
couverts e a rentabilidade das áreas de A&B - Assegurar o cumprimento 

das normas de HACCP em todas as áreas de A&B; - Acompanhar os 
KPI¿s dos departamentos A&B com objetivo de melhorar o seu 

desempenho  O TEU PERFIL - A tua formação e experiência passa por 
áreas de Restauração e Bar, Serviço à mesa ou similares; - O teu foco é 

garantir que o cliente tem a melhor experiência gastronómica; - Tens 

REQUISITOS

SINTRA

SINTRA

LOCALIDADEN.º OFERTA

OFERTAS DE EMPREGO
Unidade Emissora: Data de Emissão N.º de Folhas
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589122635

589151876
589153569

TERAPEUTA DA FALA

TERAPEUTA DA FALA
RECECIONISTA DE HOTEL

PROFISSÃO
aptidões na área da liderança, gostas de transmitir o teu conhecimento e 

tens um dom natural para gerir e formar equipas, tendo sempre um 
elevado sentido de responsabilidade; - Tens a capacidade de resolução 
de conflitos e problemas internos. Consegues trabalhar sob pressão, gerir

custos, prazos e horários de acordo com as necessidades: - Tens boa 
capacidade de comunicação, que será direcionada para clientes e 

colegas de outros departamentos, assim como fortes conhecimentos de 
normas de HACCP; - Tens um gosto e talento especial direcionado para 
as vendas; - És fluente em mais do que uma língua; - Preocupas-te com

o planeamento, controlo e liderar faz parte do te
Acompanhamento terapêutico mediante a delineação de um programa de
intervenção individual,   definido em parceria com utente e/ou aos seus 

familiares após diagnóstico terapêutico em população adulta com 
deficiência mental e/ou motora.  Implementação do programa de 
intervenção individual indiretamente, com orientações à família e 

elaboração de material terapêutico para realização nas salas 
ocupacionais, e diretamente em sessões periódicas, individuais ou em 
grupo.  Otimizar as capacidades de comunicação e/ou deglutição do 

indivíduo utilizando os métodos e técnicas mais apropriados, melhorando,
assim, a sua qualidade de vida.

Terapeuta da fala para contexto clínico e escolar
Os hotéis Vila Galé pretendem integrar na sua equipa um(a) 

Rececionista.  A Vila Galé é o 2º maior grupo hoteleiro a nível nacional, 
em forte expansão e composto por 37 hotéis, 27 em Portugal e 10 no 

Brasil. Apostamos no crescimento e desenvolvimento dos nossos 
colaboradores e equipas com eficiência, espírito inovador, ambição, 

acessibilidade e simpatia.  Garantimos a qualidade dos nossos serviços, 
apostando na valorização dos nossos colaboradores, estando SEMPRE 

REQUISITOS

SINTRA

SINTRA
SINTRA

LOCALIDADEN.º OFERTA

OFERTAS DE EMPREGO
Unidade Emissora: Data de Emissão N.º de Folhas
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589167342

589153568

ENCARREGADO DA 
CONSTRUÇÃO

EMPREGADO DE MESA

PROFISSÃO
PERTO DE SI!  PRINCIPAIS FUNÇÕES: - Realizar o atendimento a 

todos os clientes de acordo com os padrões Vila Galé; - Realização de 
check-ins e check-outs; - Realização de atendimentos telefónicos; - 

Esclarecer todas as questões dos clientes; - Cuidar e organizar o espaço
de trabalho.  O TEU PERFIL: - A tua formação e experiência passa por 
áreas de Receção, atendimento ao cliente ou similares. - A tua paixão é 

o acolhimento e o atendimento ao cliente. - Tens sempre um elevado 
sentido de responsabilidade e és a pessoa que tem sempre iniciativa. - 

Tens boa capacidade de comunicação, que será direcionada para os 
nossos clientes, a tua equipa e colegas de outros departamentos. - Tens 

um gosto e talento pelas vendas e queres aprimorar o teu espírito 
comercial. - És fluente em mais do que uma língua. - Preocupas-te com 
a tua apresentação pessoal, és organizado(a), polivalente, proativo(a) e 
dinâmico(a).Tens também flexibilidade de horários. - És ambicioso(a) e 

sabes que este é o espaço certo para cresceres.
PRETENDE-SE PESSOA IDONEA E COM CAPACIDADE DE 

TRABALHO. ESPIRITO DE ENTREGA E TRABALHO EM EQUIPA.
Os hotéis Vila Galé pretendem integrar na sua equipa um(a) 

Colaborador(a) de Restaurante/Bar.  A Vila Galé é o 2º maior grupo 
hoteleiro a nível nacional, em forte expansão e composto por 37 hotéis, 

27 em Portugal e 10 no Brasil. Apostamos no crescimento e 
desenvolvimento dos nossos colaboradores e equipas com eficiência, 
espírito inovador, ambição, acessibilidade e simpatia.  Garantimos a 

qualidade dos nossos serviços, apostando na valorização dos nossos 
colaboradores, estando SEMPRE PERTO DE SI!  PRINCIPAIS 

FUNÇÕES: - Realizar atendimento aos clientes segundo os padrões Vila 
Galé; - Higienizar e organizar o local de trabalho; - Produzir e servir 

todos os pedidos dos clientes; - Preparar e verificar a apresentação de 

REQUISITOS

SINTRA

SINTRA

LOCALIDADEN.º OFERTA

OFERTAS DE EMPREGO
Unidade Emissora: Data de Emissão N.º de Folhas
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589172596
589170676

589172598

589154655

589121948

EMPREGADO DE MESA
EMPREGADO DE ARMAZÉM

EMPREGADO DE ARMAZÉM

EMPREGADO DE SERVIÇOS 
DE APOIO À PRODUÇÃO

ELETROMECÂNICO, 
ELETRICISTA E OUTROS 

INSTALADORES DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROFISSÃO
buffet; - Preparar e repor a mise-en-place do restaurante; - Conhecer 
as cartas de comidas e bebidas; - Dar apoio na montagem e realização 
de eventos no hotel.  O TEU PERFIL: - A tua formação e experiência 

passa por áreas de Restauração e Bar, Serviço à mesa ou similares. - O 
teu foco é garantir que o cliente tem a melhor experiência gastronómica. 
- Tens gosto pela área da liderança e queres aprender muito mais. Tens 
sempre um elevado sentido de responsabilidade. - Tens boa capacidade 
de comunicação, que será direcionada para clientes e colegas de outros 
departamentos, assim como fortes conhecimentos de normas de HACCP.

- Tens um gosto e talento especial direcionado para as vendas. - 
Preocupas-te com a tua apresentação pessoal, és organizado(a), 

polivalente, proativo(a) e dinâmico(a). - És fluente em mais do que uma 
língua. - Tens também flexibilidade de horários. - És ambicioso(a) e 

sabes que este é o espaço certo para cresceres.
Restaurante e Bar situado na Praia das Maçãs.

. Acompanhamento e aconselhamento dos nossos clientes em loja;  . 
Conhecer as tendências de mercado, novidades e lançamentos;  . Fazer 

parte de uma equipa dinâmica e orientada para o sucesso.   O que 
procuramos:  . Orientação para a satisfação do cliente;  . Foco em 

resultados;  . Trabalho em equipa;  . Experiência na área de Vendas.
Ajudante armazém , trabalhar com ponte , retirar e colocar chapas para 

as CNC , ter armazém sempre limpo e arrumado.
Distribuidor de mercadorias e similares

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES (M/F)  MANUTENÇÃO 
MENSAL DE ELEVADORES DA ROTA ATRIBUÍDA: ¿ TESTAR TODOS 

OS BOTÕES ¿ TESTAR SE PARA NOS ANDARES 
CORRESPONDENTES ¿ ANALISAR SE HÁ DESNÍVEL NA SAÍDA DOS 

REQUISITOS

SINTRA
SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA

LOCALIDADEN.º OFERTA

OFERTAS DE EMPREGO
Unidade Emissora: Data de Emissão N.º de Folhas
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589122835

589170052

589153930

ELÉTRICOS

ELETROMECÂNICO, 
ELETRICISTA E OUTROS 

INSTALADORES DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ELÉTRICOS

INSTALADOR E REPARADOR, 
DE TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO

BAGAGEIRO

PROFISSÃO
ELEVADORES ¿ VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DAS LUZES, 

ALARMES ¿ CONSERVAR: MANTER LIMPO (TER A CAPACIDADE DE 
ANALISAR DE FORMA A PASSAR A INFORMAÇÃO PARA OS 

RESPONSÁVEIS DO ESPAÇO) ¿ VERIFICAR O DESGASTE OU A 
NECESSIDADE DE TROCA DE ALGUMAS PEÇAS, DE FORMA A 

PROPOR A SUA TROCA (VENDA).
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES (M/F)  MANUTENÇÃO 
MENSAL DE ELEVADORES DA ROTA ATRIBUÍDA: ¿ TESTAR TODOS 

OS BOTÕES ¿ TESTAR SE PARA NOS ANDARES 
CORRESPONDENTES ¿ ANALISAR SE HÁ DESNÍVEL NA SAÍDA DOS 

ELEVADORES ¿ VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DAS LUZES, 
ALARMES ¿ CONSERVAR: MANTER LIMPO (TER A CAPACIDADE DE 

ANALISAR DE FORMA A PASSAR A INFORMAÇÃO PARA OS 
RESPONSÁVEIS DO ESPAÇO) ¿ VERIFICAR O DESGASTE OU A 
NECESSIDADE DE TROCA DE ALGUMAS PEÇAS, DE FORMA A 

PROPOR A SUA TROCA (VENDA)
Instalador necessário para trabalhos residenciais e comerciais, proficiente

em instalação, solução de problemas e diagnóstico de todos os 
problemas de cabo. Atendimento ao Cliente.

Os hotéis Vila Galé pretendem integrar na sua equipa um(a) 
Bagageiro(a).  A Vila Galé é o 2º maior grupo hoteleiro a nível nacional, 
em forte expansão e composto por 37 hotéis, 27 em Portugal e 10 no 

Brasil. Apostamos no crescimento e desenvolvimento dos nossos 
colaboradores e equipas com eficiência, espírito inovador, ambição, 

acessibilidade e simpatia.  Garantimos a qualidade dos nossos serviços, 
apostando na valorização dos nossos colaboradores, estando SEMPRE 

PERTO DE SI!  PRINCIPAIS FUNÇÕES: - Realizar o atendimento a 

REQUISITOS

SINTRA

SINTRA

SINTRA

LOCALIDADEN.º OFERTA

OFERTAS DE EMPREGO
Unidade Emissora: Data de Emissão N.º de Folhas
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589125647

589153565

MOTORISTA DE 
AUTOCARROS

TRABALHADOR DE LIMPEZA 
EM ESCRITÓRIOS, HOTÉIS E 

OUTROS 
ESTABELECIMENTOS

PROFISSÃO
todos os clientes de acordo com os padrões Vila Galé; - Esclarecer todas

as questões dos clientes; - Cuidar e organizar o espaço de trabalho; - 
Apoiar o cliente no transporte da sua bagagem.  O TEU PERFIL - A tua 
formação e experiência passa por áreas de Receção, atendimento ao 
cliente ou similares. - Adoras receber o cliente e estás sempre pronto 

para o auxiliar - Tens sempre um elevado sentido de responsabilidade e 
és a pessoa que tem sempre iniciativa. - Tens boa capacidade de 

comunicação, que será direcionada para os nossos clientes, a tua equipa 
e colegas de outros departamentos. - Tens conhecimentos em mais do 
que uma língua. - Preocupas-te com a tua apresentação pessoal, és 
organizado(a), polivalente, proativo(a) e dinâmico(a). - Tens também 

flexibilidade de horários.
MOTORISTA PESADO PASSAGEIROS QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL - CARTA D + CAM E CQM
Os hotéis Vila Galé pretendem integrar na sua equipa um(a) 

Colaborador(a) de Quartos e Áreas.  A Vila Galé é o 2º maior grupo 
hoteleiro a nível nacional, em forte expansão e composto por 37 hotéis, 

27 em Portugal e 10 no Brasil. Apostamos no crescimento e 
desenvolvimento dos nossos colaboradores e equipas com eficiência, 
espírito inovador, ambição, acessibilidade e simpatia.  Garantimos a 

qualidade dos nossos serviços, apostando na valorização dos nossos 
colaboradores, estando SEMPRE PERTO DE SI!  PRINCIPAIS 

FUNÇÕES: - Fazer a limpeza, arrumação e higienização de todos os 
espaços do hotel; - Atender aos pedidos pontuais dos clientes; - Realizar

e manter a organização dos materiais e espaços; - Cuidar de todo o 
fardamento do hotel.  O TEU PERFIL: - A tua formação e experiência 

passa por áreas de Housekeeping, limpeza e outros. - Adoras a ideia de 
proporcionar conforto aos nossos clientes e manter padrões altos de 

REQUISITOS

SINTRA

SINTRA

LOCALIDADEN.º OFERTA

OFERTAS DE EMPREGO
Unidade Emissora: Data de Emissão N.º de Folhas
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589097723

589170457

589135992

589105800

CARPINTEIRO DE LIMPOS E 
DE TOSCO

OUTRO PREPARADOR E 
MONTADOR DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS
MECÂNICO E REPARADOR DE

VEÍCULOS AUTOMÓVEIS

MECÂNICO E REPARADOR, 
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E 

INDUSTRIAIS

PROFISSÃO
higiene dos nossos espaços. - Tens sempre um elevado sentido de 
responsabilidade e iniciativa, e um gosto especial por trabalhar em 

equipa. - Tens boa capacidade de comunicação, que será direcionada 
para clientes, colegas de outros departamentos. - Preocupas-te com a 
tua apresentação pessoal, és organizado(a), polivalente, proativo(a) e 

dinâmico(a). Tens também flexibilidade de horários. - És ambicioso(a) e 
sabes que este é o espaço certo para cresceres.

Possuir robustez física, boas capacidades de liderança, espírito de 
trabalho em equipe, boa capacidade de resolução de problemas a nível 

de trabalho.
Preparar estruturas metalicas - Soldadura MIG

A Cooperativa Agrícola de Sintra está a recrutar um mecânico de 
motociclos e pequenas máquinas agrícolas com motor a quatro tempos.  

Funções:  - Reparação e manutenção de máquinas agrícolas,  - 
Recepção de todo o material que dá entrada para a secção de peças e 

para a oficina, nomeadamente máquinas e peças das sua representadas,
bem como material dos seus associados/clientes para reparação,  - 

Permanente organização da secção de peças, realização de encomendas
e venda directa ao balcão;  - Pretende-se pessoa dinâmica, simpática no

atendimento, com boa formação cívica e profissional nesta área e, 
preferencialmente, com alguma experiência.

Prestar assistência, assegurar a manutenção e proceder à detecção e 
reparação das avarias mais frequentes em equipamentos simples ou em 

componentes de sistemas. Proceder à lubrificação e limpeza dos 
equipamentos necessários à manutenção preventiva. Capacidade de 

afinar, regular e pôr em marcha equipamentos de produção.

REQUISITOS

SINTRA

SINTRA

SINTRA

SINTRA

LOCALIDADEN.º OFERTA

OFERTAS DE EMPREGO
Unidade Emissora: Data de Emissão N.º de Folhas
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589105802

589171421
589171419

589140936

MECÂNICO E REPARADOR, 
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E 

INDUSTRIAIS

ESTUCADOR
PINTOR DE CONSTRUÇÕES

PINTOR À PISTOLA DE 
SUPERFÍCIES

PROFISSÃO
Prestar assistência, assegurar a manutenção e proceder à detecção e 

reparação das avarias mais frequentes em equipamentos simples ou em 
componentes de sistemas. Proceder à lubrificação e limpeza dos 

equipamentos necessários à manutenção preventiva. Capacidade de 
afinar, regular e pôr em marcha equipamentos de produção.
Estucador, com sentido de responsabilidade e dinamismo.
Pintor de construção, pontual, dinâmico e com sentido de 

responsabilidade.
Responsabilidades:- Efetuar pintura a líquido; pintura a pó sobre 

alumínio, chapa galvanizada ou ferro.- Efetuar a pintura de Madeira e  
Lacagem; Requisitos:- Experiência anterior a nível industrial de pintura a 

líquido; pintura a pó sobre alumínio, chapa galvanizada ou ferro;- 
Escolaridade mínima obrigatória;- Forte sentido de responsabilidade e 

organização;- Residência na zona de Sintra (preferencial);

REQUISITOS
SINTRA

SINTRA
SINTRA

SINTRA

LOCALIDADEN.º OFERTA

OFERTAS DE EMPREGO
Unidade Emissora: Data de Emissão N.º de Folhas
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