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Ofertas a 03/01/2023 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 

Trabalhador de Outros Ofícios 
Diversos 

589171835 
Reguengos 

de Monsaraz  
1 12º NR NR Sim  Sem termo 

Sem termo /Tempo 
completo 

8 h Outro/Fixo 760€/mês 4.77€/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 

Trabalhador não Qualificado da 
Construção de Edifícios  

589169180 
Reguengos 

de Monsaraz 
2 4º NR NR Não Termo certo 12 meses  8 h 

A combinar/ 
Regime geral 

705€/mês 6.17€/dia 

Trabalhador de Limpeza 589175935 
Reguengos 

de Monsaraz 
1 - NR NR Não Sem termo 

Sem termo /Tempo 
completo 

8 h 
A combinar/ 
Regime geral 

705€/mês 4.77€/dia 

Trabalhador de Limpeza  589175927 
Reguengos 

de Monsaraz  
1 - NR NR Não Sem termo 

Sem termo /Tempo 
completo 

8 h 
A combinar/ 
Regime geral 

705€/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 

Montador de Equipamentos 
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 

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 
Refeição em 

género  

Terapeuta Ocupacional  589172040 
Campo/ 

Campinho  
1 Licenciatura Sim  Sim  Sim  Sem Termo  

Sem termo /Tempo 
completo 

8 h 
A combinar/ 

Outro rotativo 
798€/mês 

Refeição em 
género  

Fisioterapeuta  589156233 
Reguengos 

de Monsaraz 
1 Licenciatura  NR NR Sim 

Termo 
Incerto  

Sem termo /Meio 
Tempo  

4 h 
A combinar/ 
Regime geral 

582€/mês 
Refeição em 

género  

Rececionista de Hotel  589173211 Monsaraz  1 9º NR NR Não Termo certo 12 meses  8 h 
A combinar/ 
Regime geral 

705€/mês 7.30€/dia 

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  
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 [Informações pessoais e da organização da caixa de diálogo Preferências > Identidade.]


Resumo


O verificador não encontrou problemas neste documento.


		Necessita de verificação manual: 2

		Aprovado manualmente: 0

		Reprovado manualmente: 0

		Ignorado: 1

		Aprovado: 29

		Com falha: 0




Relatório detalhado


		Documento



		Nome da regra		Status		Descrição

		Indicador de permissão de acessibilidade		Aprovado		Indicador de permissão de acessibilidade deve estar configurado

		PDF somente imagem		Aprovado		O documento não é um PDF com imagens somente

		PDF com tags		Aprovado		O documento está marcado como PDF

		Ordem de leitura lógica		Necessita de verificação manual		A estrutura do documento oferece uma ordem de leitura lógica

		Idioma principal		Aprovado		O idioma do texto foi especificado

		Título		Aprovado		O título do documento é exibido na barra de título

		Marcadores		Aprovado		Os marcadores estão presentes em grandes documentos

		Contraste de cor		Necessita de verificação manual		O documento tem contraste de cor apropriado

		Conteúdo da página



		Nome da regra		Status		Descrição

		Conteúdo marcado		Aprovado		Todo o conteúdo da página está marcado

		Anotações marcadas		Aprovado		Todas as anotações estão marcadas

		Ordem de tabulação		Aprovado		A ordem de tabulação é consistente com a ordem de estruturas 

		Codificação de caracteres		Aprovado		Foi fornecida codificação de caractere com segurança

		Multimídia marcada		Aprovado		Todos os objetos multimídia estão marcados

		Cintilação da tela		Aprovado		A página não causará cintilação da tela

		Scripts		Aprovado		Não há scripts inacessíveis

		Respostas cronometradas		Aprovado		A página não exige respostas cronometradas

		Links de navegação		Aprovado		Os links de navegação não são repetitivos

		Fomulários



		Nome da regra		Status		Descrição

		Campos de formulário marcados		Aprovado		Todos os campos do formulário estão marcados

		Descrições de campo		Aprovado		Todos os campos do formulário possuem descrição

		Texto alternativo



		Nome da regra		Status		Descrição

		Texto alternativo de imagens		Aprovado		Figuras requerem texto alternativo

		Texto substituto aninhado		Aprovado		O texto substituto nunca será lido

		Associado com conteúdo		Aprovado		Texto alternativo deve ser associado a algum conteúdo

		Ocultar anotações		Aprovado		O texto alternativo não deve ocultar anotações

		Textos alternativos de outros elementos		Aprovado		Outros elementos que exigem texto alternativo

		Tabelas



		Nome da regra		Status		Descrição

		Linhas		Aprovado		TR deve ser um filho de Table, THead, TBody ou TFoot

		TH e TD		Aprovado		TH e TD devem ser filhos de TR

		Cabeçalhos		Aprovado		As tabelas devem ter cabeçalhos

		Regularidade		Aprovado		As tabelas contêm um número igual de colunas em cada linha ou de linhas em cada coluna.

		Resumo		Ignorado		As tabelas devem ter um resumo

		Listas



		Nome da regra		Status		Descrição

		Itens de lista		Aprovado		LI deve ser filho de L

		Lbl e LBody		Aprovado		Lbl e LBody devem ser filhos de LI

		Cabeçalhos



		Nome da regra		Status		Descrição

		Aninhamento apropriado		Aprovado		Aninhamento apropriado
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