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Ofertas a 13/03/2023 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 

Outras Profissões Elementares 
Diversas  

589192929 

União de 
Freguesias 
Campo e 

Campinho 

1 6º NR NR Não 
Termo 
incerto 

Sem termo/tempo 
completo 

8 h 
A combinar/ 
Regime geral 

760€/mês 
Refeições 
incluídas 

Pintor-decorador de Vidro, Cerâmica e 
Outros Materiais 

589192959 Corval  1 6º NR NR Sim Termo certo 6 meses 8 h 
A combinar/ 
Regime geral 

760€/mês 5.20€/dia 

Técnico das Ciências Físicas  589190897 Monsaraz  1 12º NR NR Não 
Termo 
incerto 

Sem termo/tempo 
completo 

8 h 
A combinar/ 
Regime geral 

850€/mês  5.20€/dia 

Cozinheiro  589191100 Monsaraz  1 6º NR NR Sim Termo certo 6 meses 8 h 
A combinar/ 
Regime geral 

860€/mês 
Refeições 
incluídas 

Outras Profissões Elementares 
Diversas 

589189031 

União de 
Freguesias 
Campo e 

Campinho  

1 4º Sim NR Sim 
Termo 
incerto 

Sem termo/tempo 
completo 

8 h Outro rotativo 760€/mês 
Refeições 
incluídas 

Cozinheiro 589186471 Monsaraz 1 9º NR NR Sim 
Termo 
incerto 

Sem termo/tempo 
completo 

8 h Outro rotativo  900€/mês 4.77€/dia 

Mecânico e Reparador de 
Equipamentos Eletrónicos  

589184536 
Reguengos 

de Monsaraz  
1 9º NR NR Sim Termo certo 6 meses  8 h 

A combinar/ 
Regime geral 

760€/mês 4.77€/dia 

Engenheiro Industrial e de Produção  589184529 
Reguengos 

de Monsaraz  
1 Licenciatura NR NR Sim Termo certo 6 meses  8 h 

A combinar/ 
Regime geral 

1050€/mês 4.77€/dia 

Bate-chapas de Veiculo Automóvel  589180207 
Reguengos 

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

A combinar/ 
Regime geral 

760€/mês 5.20€/dia 
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Resumo
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