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Ofertas a 28/11/2022 Ref.ª Local Vagas 
Habilitação 

Escolar 
mínima 

Formação 
Profissional 

Certificação 
Profissional 

Experiência 
Profissional 

Contrato 
(Termo) 

Duração/ Regime 
Carga 

Horária 
(dia) 

Regime/ 
Descanso 
Semanal 

Remuneração 
Base Ilíquida 

Subsídio de 
Refeição 

Outras Profissões Elementares 
Diversas 

589137167  

Campo / 
Campinho 

3 4.º ano NR NR Não Sem Termo  
Sem termo /Tempo 

completo 
8h 

a combinar/ 
regime geral 

705€/ mês 
Refeições  
Incluídas 

Cozinheiro  589129677 Corval 1 6º ano NR NR Sim Termo certo 6 meses  8 h 
a combinar / 
regime geral 

705€/ mês 
Refeições 
incluídas 

Ajudante Familiar  589123856 
Campo/Cam

pinho 
1 4º NR NR Não Termo Certo 6 meses 8 h 

A combinar/ 
Regime geral 

705€/mês  
Refeições  
Incluídas 

Serralheiro Civil  589160115 
Reguengos 

de Monsaraz 
1 6º  NR NR Sim Termo certo 3 meses  8 h 

A combinar/ 
Regime geral 

800€/mês 4.77€/dia 

Montador de Equipamentos Elétricos e 
Eletrónicos   

589160120 
Reguengos 

de Monsaraz  
1 6º NR NR Sim Termo certo 3 meses 8 h 

A combinar/ 
Regime geral 

800€/mês 4.77€/dia 

Engenheiros Civis  589160125 
Reguengos 

de Monsaraz 
1 Licenciatura NR NR Sim Termo certo 3 meses 8 h 

A combinar/ 
Regime geral 

950€/mês 4.77€/dia 

Pintor à Pistola de Superfícies  589160131 
Reguengos 

de Monsaraz 
1 6º NR NR Sim Termo certo 3 meses 8 h 

A combinar/ 
Regime geral 

800€/mês 4.77€/dia 

Trabalhador não qualificado da 
construção de edifícios  

589169180 
Reguengos 

de Monsaraz  
3 4º NR NR Não Termo certo 12 meses  8 h 

A combinar/ 
Regime geral 

705€/mês  6.17€/dia 

Pedreiro 589169183 
Reguengos 

de Monsaraz  
3 4º  NR NR Sim Termo certo  12 meses  8 h 

A combinar/ 
Regime geral 

740€/mês  6.17€/dia  

Empregado de Mesa  589170348 
Reguengos 

de Monsaraz  
1 4º NR NR Não Sem Termo 

Sem termo /Tempo 
completo 

8 h 
A combinar/ 
Regime geral 

705€/mês 
Refeições  
Incluídas 

Técnico das Ciências Físicas   589149243 Monsaraz  1 Licenciatura NR NR Sim Termo certo 12 meses  8 h 
A combinar/ 
Regime geral 

1200€/mês  5€/dia  

Auxiliar de Saúde  589151773 Monsaraz  1 6º  NR NR Não Sem Termo 
Sem termo /Tempo 

completo 
8 h 

A combinar/ 
Regime geral 

705€/mês  4,77€/dia 

Trabalhador de Outros Ofícios 
Diversos  

589171835 
Reguengos 

de Monsaraz  
1 12º  NR NR Sim Sem Termo 

Sem termo /Tempo 
completo 

8 h Outro fixo 705€/mês 4,77€/dia 

Engenheiro Civil 589149278 Monsaraz  1 Licenciatura NR NR Sim Sem Termo 
Sem termo /Tempo 

completo 
8h 

A combinar/ 
Regime geral 

1200€/mês 5€/dia 

Trabalhador não qualificado da 
Engenharia Civil  

589149277 Monsaraz  1 6º NR NR Sim Sem Termo 
Sem termo /Tempo 

completo 
8h 

A combinar/ 
Regime geral 

890€/mês 5€/dia  
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