Ofertas de Emprego da Semana – Concelho do Cadaval
19-09-2022
Nº DA
OFERTA
589148959

PROFISSÃO

LOCALIDADE

REQUISITOS

OPERADOR DE
CADAVAL
MÁQUINAS
AGRÍCOLAS E
FLORESTAIS, MÓVEIS
EMPREGADO DE MESA CADAVAL

EMPREGADO DE MESA COM EXPERIENCIA PARA RESTAURANTE TRADICIONAL PARA PART TIME.

589148918

OPERADOR DE
MÁQUINAS PARA
PREPARAÇÃO DE
VINHOS E OUTRAS
BEBIDAS

CADAVAL

OPERADOR/A DE ADEGA, COM EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM TRABALHOS AGRÍCOLAS E DE
ADEGA (PREFERENCIALMENTE). AUXILIAR NOS TRABALHOS DE ADEGA: PROCEDER AO
RECECIONAMENTO DA UVA; REALIZAR TRANSFEGAS E TRATAMENTO DE VINHOS; GARANTIR A
HIGIENIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS E OUTROS EQUIPAMENTOS. SE NECESSÁRIO AJUDAR NA
APANHA DA UVA.

589152215

AJUDANTE FAMILIAR

CADAVAL

Ajudantes familiares para apoio ao domicílio. Trabalhador apto para o desempenho das tarefas
associadas à prestação de cuidados caracterizados por: prestar apoio ao idoso, relativamente a
cuidados básicos de higiene, de conforto e de saúde, de acordo com o seu grau de dependência
e as orientações da equipa técnica; Lavar o idoso ou auxiliá-lo no banho e noutras lavagens
pessoais; Mudar ou colaborar na mudança de roupa pessoal e substituir fraldas; Zelar pela
manutenção da higiene e conforto do idoso, nomeadamente cortando-lhe as unhas, fazendo-lhe
a barba, arranjando-lhe o cabelo e substituindo-lhe a roupa de cama; Providenciar para que as
necessidades de eliminação urinária e intestinal dos idosos são satisfeitas, transportando e
disponibilizando os equipamentos adequados; Contribuir para a prevenção de úlceras de
pressão, cuidando da pele e assegurando um posicionamento adequado do idoso; Assegurar
que as necessidades de dormir e repousar são satisfeitas, colaborando na criação das condições
adequadas, nomeadamente na adaptação dos horários e do ambiente; Prestar apoio na
alimentação dos idosos, de acordo com as orientações da equipa técnica; Efetuar a distribuição
das refeições, acondicionando-as e transportando-as, respeitando as regras e os procedimentos

589142045

TRATORISTA (M/F), COM EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. MANOBRAR TRATORES AGRÍCOLAS; AUXILIAR NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS; - AUXILIAR NA ROÇADA
DE TERRENO E NA LIMPEZA DE VIAS E JARDINS.
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de higiene alimentar; Acompanhar e auxiliar a toma das refeições sempre que a situação de
dependência do idoso o exija; Prestar cuidados de higiene e arrumação do meio envolvente e da
roupa dos idosos; Cuidar da roupa dos idosos, colaborando na sua limpeza e tratamento e
efetuando a sua arrumação; Colaborar na prevenção da monotonia, do isolamento e da solidão
dos idosos, no domicílio e em contexto institucional, de acordo com as orientações da equipa
técnica; Estimular a manutenção do relacionamento com os outros, encorajando-o a participar
em atividades da vida diária e de lazer adequadas à situação do idoso; Preparar e desenvolver
atividades de animação e entretenimento, adequadas à situação do idoso.
589142594

TRABALHADOR NÃO
QUALIFICADO DA
CONSTRUÇÃO DE
EDIFÍCIOS.

CADAVAL

REQUISITA-SE SERVENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DEVENDO PARA O EFEITO SABER EXECUTAR
TODOS OS TRABALHOS NO APOIO AOS SEUS SUPERIORES HIERÁRQUICOS, COM SENTIDO DE
RESPONSABILIDADE E DINAMISMO.

589152806

EMBALADOR MANUAL
DA INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

CADAVAL

CALIBRAÇÃO E EMBALAMENTO DE FRUTA COM OU SEM EXPERIENCIA. HORÁRIO: 8H ÀS 17H
FOLGA: SÁBADO E DOMINGO.
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AVISO:
Medida Compromisso Emprego Sustentável
O período de candidaturas ao Compromisso Emprego Sustentável decorre entre as 9h00 do dia 15 de março de 2022 e as 18h00 do dia 30 de
dezembro de 2022, nos termos do Aviso de abertura de concurso n.º 01/C06‐i02/2022 .

Medida com caráter excecional e transitório que consiste na concessão, à entidade empregadora, de um apoio financeiro à contratação sem
termo de desempregados inscritos no IEFP, conjugado com um apoio financeiro ao pagamento de contribuições para a segurança social, no
primeiro ano de vigência dos contratos de trabalho apoiados.
https://www.iefp.pt/apoios-a-contratacao?tab=compromisso-emprego-sustentavel

Estágios ATIVAR.PT
Estágios com a duração de 9 meses, não prorrogáveis, tendo em vista promover a inserção de jovens no mercado de trabalho ou a reconversão
profissional de desempregados.


2.º Período de candidatura entre o dia 1 de outubro e 30 de dezembro de 2022.

https://www.iefp.pt/estagios

