Boletín de Empleo
para
Mujeres Rurales Mayores de 50
años
SEMANA DE 19/03 A 23/03 DE 2019

Sapador Florestal (M/F) Sem termo
Vimioso

Data Limite: 2018-12-26
• Tarefas inerentes às funções de Sapador Florestal, no exercício de atividades
de gestão florestal e defesa da floresta, designadamente através de: Ações de
silvicultura; Gestão de combustíveis; Acompanhamento na realização de fogos
controlados; Realização de queimadas; Manutenção e beneficiação da rede
divisional e de faixas e mosaicos de gestão de combustíveis; Manutenção e
beneficiação de outras infraestruturas; Ações de controlo e eliminação de
agentes bióticos; Sensibilização do público para as normas de conduta em
matéria de natureza fitossanitária, de prevenção, do uso do fogo e da limpeza
das florestas; Vigilância das áreas a que se encontra adstrito, quando tal seja
reconhecido pela Guarda Nacional Republicana; Primeira intervenção em
incêndios florestais, de combate e subsequentes operações de rescaldo e
vigilância pós-incêndio, desde que integrados no Dispositivo Integrado de
Prevenção Estrutural (DIPE), e previsto em diretiva operacional aprovada pela
Comissão Nacional de Proteção Civil e Proteção a pessoas e bens prevista em
diretiva operacional aprovada pela Comissão Nacional de Proteção Civil.
• https://www.indeed.pt/ofertas?q&l=Miranda%20do%20Douro%2C%20Distrito%2
0de%20Bragan%C3%A7a&vjk=0b818626452e8e44

Licenciatura em Medicina Veterinária (M/F) Sem termo
Vimioso
• Data Limite: 2018-12-27
• Funções gerais (conforme anexo do n.º 2 do artigo 88.º da LTFP):
a) Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e
processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão.
b) Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de
complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação
comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços.
c) Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento
superior qualificado.
d) Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole
técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores.
Funções específicas do lugar a prover - Dentro das funções gerais acima indicadas e das áreas de
habilitação e ou formações específicas exigidas para o exercício das funções de Médico Veterinário.
• https://www.indeed.pt/ofertas?q&l=Miranda%20do%20Douro%2C%20Distrito%20de%20Bragan%C3%A7a&
vjk=69a015e7b4b640c3

A Fotógrafos (m/f) de imobiliário
Distrito de Bragança
• Equipamento necessário:
Maquina fotográfica DSLR - sensor full frame
Forma de deslocação;
Concelhos a cobrir:
Alfandega d Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Vinhais, Vimioso,
Mogadouro, Mirandela, Vila Flor, Carrazeda de Ansiães, Moncorvo, freixo de Espada a Cinta.
Tipo de emprego: Freelancer
Condições:
Disponibilidade para 2 sessões por dia agendado,
Envio das sessões no final de cada dia via wetranfer.
Pagamento mensal.
Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/5754100/a-signimo-procura-fotografosm-f-de-imobiliario-no-distrito-de-braganca/#.XJIgtSj7Tcs#ixzz5ii43pyTD

Operador para Sistemas de tratamento de Águas (M/F)
Bragança
• A AGS, S.A. é uma empresa vocacionada para a gestão, operação e manutenção de
infraestruturas de água e de águas residuais em regime de Concessão, Parcerias PúblicoPrivadas ou de Prestação de Serviços. Recruta Operador de Sistemas de Tratamento de Água
para integrar equipa de gestão de Sistemas Autónomos de Abastecimento e ETAR’s.
Perfil pretendido:
Mínimo 9.º ano de escolaridade;
• Entrada imediata;
• Proatividade;
• Capacidade de aprendizagem;
• Dedicação ao trabalho;
• Carta de condução categoria B;
• Bragança

Diretor e Gerente do Comércio Por Grosso (M/F)
Torre de Moncorvo
• Condições Requeridas
• Habilitações Mínimas:12º Ano
• Habilitações Máximas:Licenciatura
• Formação Profissional Exigida: Não
• Data Prevista para Início do Trabalho: 2019-01-09
• Tipo de contrato: Sem termo
• Regime de trabalho: A tempo completo
• Regime Horário: Diurno
• Nº de Horas: 8.0
• Horário: 09:00 - 19:00
• Descanso Semanal: Regime Geral
• Remuneração base ilíquida: 850 EUR/Mês
• Subsídio de refeição:4.77 EUR / dia
• https://iefponline.iefp.pt/IEFP/pesquisas/detalheOfertas2.do?idOferta=5888
82320

Designer para Web Designer
Zaask‐Vila Nova de Foz Côa, Portugal
• Serviço que precisa: Algumas alterações no website. Tipo
de website: Website empresarial. Que plataforma
pretende utilizar: Wordpress. Conteúdo fornecido pelo
cliente: Fornecerei quase todo o conteúdo ao pro. Tempo
estimado do serviço: Não tenho a certeza. Detalhes sobre
o projecto: formacao. Para quando quer a realização do
serviço? O mais depressa possível. Horas a que prefere ser
contactado/a: Indiferente, posso ser contactado/a
durante todo o dia.
• https://www.emprego.pt/jobs/show/designer-para-webdesigner-vila-nova-de-fozcoa/28647565909706336436803656281?utm_medium=feed
&utm_source=jobrapido

“En el medio de la
Dificultad se encuentra
la Oportunidad”
Albert Einstein

