
Aviso
Assistente Operacional

(prestação de cuidados de saúde)
Torna-se público que, por deliberação do Conselho de Administra-
ção, de 09 de janeiro de 2020, se encontra aberto, pelo prazo de 10 
dias úteis, a contar da data de publicitação do presente extrato, o 
procedimento concursal com vista à constituição de reserva de re-
crutamento de assistentes operacionais, para celebração de contra-
tos de trabalho sem termo, e a termo resolutivo certo e/ou incerto.

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 Nor-
te, E.P.E., in www.chln.min-saude.pt/recrutamento.
Lisboa, 29 de janeiro de 2020

A Diretora do Serviço de Recursos Humanos
Ana Correia Lopes

RECRUTAMOS ADMINISTRATIVO(A)
P/ Agência Faro:

Atendimento ao Público e Trabalho Administrativo - Full Time
Contactos: 217 124 006 / recrutamento.grupojs@gmail.com

TÉCNICO(A) MANUTENÇÃO
PARA RESIDENCIAL DE ESTUDANTES - PORTO
Canalização / Pintura / Pladur / Eletricidade. Part-Time.

Contactos: 21 712 40 06
recrutamento.grupojs@gmail.com

Câmara Municipal de Amadora
AVISO

Torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo de dez dias 
úteis, a contar da data de publicação do presente aviso na 2.ª 
Série do Diário da República, procedimento concursal, para 
contratação em funções públicas por tempo indeterminado, 
com vista à ocupação de um (1) posto de trabalho do mapa de 
pessoal, na carreira de Assistente Técnico (na área da Gestão 
Ambiental), cujos requisitos de admissão e formalização de 
candidaturas constam do extrato publicado no Diário da 
República, 2.ª Série, n.º 20 de 29 de janeiro de 2020, o qual deve 
ser consultado: 
Qualquer informação complementar poderá ser obtida pelo 
telefone 214369023. As candidaturas serão formalizadas, 
obrigatoriamente, sob pena de exclusão, através de requerimento 
modelo tipo para o efeito ao dispor no site www.cm-amadora.pt 
e nos Serviços de Atendimento da Câmara e, entregue 
pessoalmente, nesses Serviços, a funcionar no r/c do Edifício 
dos Paços do Município, das 9.00 às 12.30 horas e das 14.00 às 
17.30 horas, ou remetido pelo correio, sob registo e com aviso de 
receção, para a Câmara Municipal da Amadora – Divisão de 
Gestão de Recursos Humanos – Av. Movimento das Forças 
Armadas, 1 – 2700-595 Amadora. 
Paços do Município, 29 de janeiro de 2020

Por delegação de competências da Presidente da Câmara, 
conferida pelo Despacho n.º 18/P/2019, de 29 de Outubro
A Vereadora responsável pela área de Recursos Humanos

Susana Nogueira

PRECISA-SE
CONTABILISTA CERTIFICADO

A TEMPO INTEIRO OU MEIO TEMPO
ODIVELAS

966 933 661

PRECISAMSE HOTELARIA

ESTÉTICA 
E BELEZA

PRECISAMSE

PRECISAMSE ESTÉTICA E BELEZA

CONSTRUÇÃO

PRECISAMSE

PRECISAMSE CONSTRUÇÃO PRECISAMSE CONSTRUÇÃO PRECISAMSE CONSTRUÇÃO

SERVIÇOS 
DOMÉSTICOS

PRECISAMSE

AUTOMÓVEL

PRECISAMSE

PRECISAMSE AUTOMÓVEL

PRECISA
MOTORISTAS C/S TVDE 

GRANDE LISBOA | COMISSÃO 50%
PAGAMENTO SEMANAL

TM: 919 904 062

DRIVER

®

COMÉRCIO

PRECISAMSE

OUTROS

PRECISAMSE

CONSTRUÇÃO

OFERECEMSE

OFERECEMSE CONSTRUÇÃO

SERVIÇOS 
DOMÉSTICOS

OFERECEMSE

HOTELARIA
E RESTAURAÇÃO

OFERECEMSE

OUTROS

OFERECEMSE


