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Ofertas a 09/01/2023 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 Limpeza 589179248 
Reguengos 

de Monsaraz  
1 - NR NR NR Sem termo 

Sem termo /Tempo 
completo 

8h 
A combinar/ 
Regime geral 

760€/mês 4€/dia 

Vendedor em Loja  589179336 
Reguengos 

de Monsaraz  
2 12º NR NR NR Termo certo 

6 meses / Tempo 
parcial 

4h A combinar 380€/mês 5.20€/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 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.
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