
AVISO
Para os devidos efeitos, torna-se público que está aberto até ao dia 3 de novembro de 2020, 
procedimentos concursais para preenchimento dos seguintes postos de trabalho:

a) Três Assistentes Operacionais (Cabouqueiro) – Referência A
b) Um(a) Assistente Operacional (Pedreiro) – Referência B
c) Um(a) Assistente Técnico, Higiene e Segurança no Trabalho – Referência C

Os referidos procedimentos foram abertos  por aviso publicado na 2ª Série do Diário da República, 
nº. 204 de 20 de outubro de 2020 (Aviso – extrato n.º 16633/2020), podendo consultar-se a 
publicação integral da oferta na Bolsa de Emprego Público, em www.bep.gov.pt e também na página 
da Internet dos SMAS, em www.smastv.pt, na área de Recursos Humanos, em Recrutamento.
Para esclarecimentos adicionais ou marcação de atendimento presencial, os interessados podem 
contactar a Secção de Recursos Humanos destes SMAS pelos telefones 261336509/519.
Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Torres Vedras,  20 de outubro de 2020

Por delegação de assinatura
(C.A. de 03.01.2020)

A Diretora Delegada (Em regime de substituição)
Sandra Pedro

AVISO
Assistente Operacional

(prestação de cuidados de saúde)
Torna-se público que, por deliberação do Conselho de Administração 
deste Centro Hospitalar Universitário, de 1 de outubro de 2020, se 
encontra aberto, a contar da data de publicitação do presente extrato, 
o procedimento concursal com vista à constituição de reserva de 
recrutamento de assistentes operacionais, para celebração de 
contratos de trabalho a termo resolutivo certo.

a composição do júri, os métodos e critérios de seleção e outras 
informações de interesse para a apresentação das candidaturas 
e para o desenvolvimento do procedimento concursal em apreço, 
constam da publicitação integral do aviso de abertura, inserto na 
página eletrónica do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, 
E.P.E., in www.chln.min-saude.pt/recrutamento.
Mais se informa que, todas as candidaturas rececionadas, durante 3 
meses, a contar da data da presente publicitação, serão consideradas 
e submetidas a avaliação do Júri, mensalmente.
Lisboa, 20 de outubro de 2020

A Diretora do Serviço de Recursos Humanos
Patrícia Gonçalves

AVISO 
Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
na sua versão atual, torna-se público que se encontra aberto 
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicação 
na Bolsa de Emprego Público, procedimento concursal para 
recrutamento de Coordenador para o Gabinete de Instalações 
e Equipamentos, cargo de direcção intermédia de 2.º grau, da 
Administração Regional de Saúde do Algarve, IP. 

-
do, composição do júri e os respectivos métodos de selecção, 
poderão ser consultados na bolsa de emprego público (BEP), 
em www.bep.gov.pt.
Faro, 16 de outubro de 2020 

A Vogal do Conselho Directivo da Administração Regional  
de Saúde do Algarve, I.P.

Josélia Gonçalves 

VENDA AO MELHOR LANCE
NO LOCAL POR NEGOCIAÇÃO PARTICULAR

APARTAMENTO TORRES MIRAMAR
Torre-1 - 9.º andar com vista mar e arrecadação,  

na Rua Frei Hermano da Câmara, Rebelva,  
Carcavelos, T3 com 2 wc, sala de 40 m2, 

a partir de 272.000,00 euros. CE:C
Dia 22.10.2020 pelas 18.00 horas

Tel. 963 683 630

APARTAMENTOS e LOJAS
PROCURAMOS PARA CLIENTES 

EM CARTEIRA 
VENDA IMEDIATA

EM LISBOA
comercial@qvimobiliaria.pt

TELM 910 709 935 / 211 627 071
Quadricula Vencedora lda Ami 17 398

VENDE-SE 2 LOTES  
DE TERRENO 

Prontos a construir no centro de Setúbal
Tlm.: 917 257 167 / Tel. 212 764 732

VENDE-SE PROPRIEDADE
Portel

Área de 294Ha + 2 ilhas
Monte com 120m2, furo,  

Tel.: 964 058 069

Imobiliário

APARTAMENTOS
 Ordenado por Concelho

VENDA

VENDA

QUINTAS
E MORADIAS

 Ordenado por Concelho

VENDA

OUTROS
 Ordenado por Concelho

APARTAMENTOS
 Ordenado por Concelho

ALUGUER

QUARTOS
 Ordenado por Concelho

ALUGUER

ALUGUER

LOJAS
 Ordenado por Concelho

TRESPASSES

E CEDÊNCIAS
 Ordenado por Concelho

PROCURA

VÁRIOS
 Ordenado por Concelho

Automóveis

TÁXI
LISBOA

VENDO
925 121 886

VENDA

LIGEIROS 
DE PASSAGEIROS

COMPRA

VÁRIOS

Automóveis
Anuncie

www.standcm.pt

Entrecampos
Recepção de anúncios

(Metropolitano)
Das 08.30h às 18.30h

(2.ª a 6.ª)

Colégio Militar
Recepção de anúncios

(Metropolitano)
Das 8.30h às 18.00h

(2.ª a 6.ª)
Das 10.00h às 18.00h  

(Sáb., Domingos e Feriados)

Até às 17 horas 
para ser publicado  
no dia seguinte

CMTV | Correio da Manhã | Record  | Jornal de Negócios 

Sábado | Flash | TV Guia | Máxima | Destak

Técnico de Help Desk  m/f

Descrição da Função:

Os candidatos a seleccionar irão ser integrados no departamento de sistemas 

de informação; Terão como funções o suporte a utilizadores com mecanismos 

de acesso remoto ou sempre que se justifique presencialmente, bem como o 

acompanhamento evolutivo dos pedidos até à sua satisfação.

Requisitos:

-  12º Ano, Curso Profissional Equiparado ou preferencialmente Licenciatura  

em Engenharia Informática; 

- Experiência de 1 a 2 anos em funções similares

- Conhecimento de sistemas operativos Windows, Mac OS e Linux; 

- Conhecimento, diagnóstico e resolução de problemas de redes; 

- Conhecimentos de Hardware.

- Disponibilidade trabalhar por turnos rotativos; 

Bom relacionamento interpessoal; boa capacidade de comunicação, 

responsabilidade e motivação para a aquisição de novos conhecimentos, são 

ainda requisitos a considerar neste processo de selecção. 

Solicitamos o envio de cv actualizado para recrutamento@cofina.pt 

com indicação da designação da função.

Junte-se à nossa equipa!

Faça parte de um projeto inovador e de excelência!


