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CASAS
arrendamentos//norte

QUARTO
Para 1 pessoa. Com utilização de
cozinha, lavandaria, luz e água

 Internet incluído
Avª Fernão Magalhães - Antas

�  910887739

JN CLASSIFICADOS

PEQUENOS FORMATOS, 
GRANDES NEGÓCIOS.

NO PAPEL E NO DIGITAL.  
GRANDES NEGÓCIOS.

classifi cados.jn.pt

DIVERSOS
compras

COMPRA / VENDA
• Moedas de coleção (incluindo ouro e prata)
• Notas de Coleção
• Relógios pulso / bolso (marcas de referência)
• Canetas e isqueiros (marcas de referência)
• Pratas, porcelanas, arte sacra, escult. e pintura
• Antiguidades e colecionismo em geral
    AVALIAÇÃO AO DOMICÍLIO
Rua de Oliveira Monteiro, n.º 970 — Porto (ao Carvalhido)
� 916 228 770 - www.vascolopes.com.pt

Avaliador Oficial n.º 243
Certificado pela Casa da Moeda

EMPREGO
procuram-se

EMPREGO
procuram-se

INSTR. CONDUÇÃO
URGENTE Instrutor p/Escola de
Condução em MADRID-Espanha
Full-Time/Salário de 2500€/mês(+/-)
Preferencial o domínio da língua
Espanhola. Ajudamos na procura
de alojamento.� 916112051

OBRAS EM PORTUGAL CONTINENTAL
• TROLHAS
• CARPINTEIROS COFRAGEM
• SERVENTES
• MANOBRADORES DE MÁQUINAS

Envie curriculum para:
 geral@nortejuvil.pt
�  912895225

UNIVERSIDADE DO PORTO > WWW.UP.PT          

ANÚNCIO DE RECRUTAMENTO

Dá-se conhecimento público de que se encontra em aberto 

processo de recrutamento e seleção de 1 Técnico Superior, em 

regime de contrato de trabalho de Direito Privado por Tempo 

Indeterminado para a Unidade de Gestão de Relações Laborais 

do Centro de Recursos e Serviços Comuns desta Universidade, 

aos quais podem candidatar-se os indivíduos que reúnam as 

condições fixadas nos avisos disponíveis no seguinte endereço:

www.up.pt/recrutamentos

Universidade do Porto

CENTRO DE RECURSOS E SERVIÇOS COMUNS DA U.PORTO

TÉCNICO SUPERIOR DE SEGURANÇA
E HIGIENE NO TRABALHO

Empresa de Construção Civil e obras Públicas, situada em
Penafiel, pretende recrutar Técnico(a) Superior de Higiene e
Segurança no Trabalho, com o seguinte perfil:
• Formação Superior em Engenharia Civil/ Ambiente;
• formação complementar nas área da Qualidade (preferencial);
• CAP de Técnico Superior de Segurança nível VI válido;
• Experiência profissional mínima de dois anos em contexto de
empreitadas de obras publicas;
• Experiência na elaboração e desenvolvimento do PSS e PGR-
-RCD do empreiteiro;
• Sólidos conhecimentos de legislação da área de Segurança e
do Ambiente, nomeadamente Gestão de Resíduos;
• Domínio do Microsoft Office na ótica do utilizador;
• Análise e Resolução de Problemas;
• Espírito de equipa e dinamismo;
• Capacidade de decisão e autonomia;
• Carta de condução;

Interessados devem enviar curriculum para o e-mail:
recursosh.snp@gmail.com

Recrutamos P/ VILA DO CONDE

TROLHAS/
PEDREIRO

recrutamentosmail@gmail.com

935 961 483

(m
/f)

SECRETÁRIA(O) ADMINISTRATIVO
Empresa situada em Rio Tinto pretende recrutar profissional para
a sua estrutura para a função de Secretária(o) Administrativo
Tarefas:
Organizar e executar tarefas relacionadas com o expediente
geral da empresa
Organizar e executar tarefas administrativas de apoio à ativi-
dade comercial da empresa
Organizar e executar tarefas de apoio à contabilidade geral da
empresa
Atendimento telefónico

Interessados devem enviar curriculum para:
indutit@gmail.com

Carpinteiros/Armadores de ferro
(m/f)Para Gibraltar. Pagamos
toda al imentação e viagens
mensais. Ordenado a combinar
email: filipe.monteiro@fqg.pt

� 917398612 / 917284185

PORTO / GRANDE PORTO
EMPRESA DA ÁREA DA SAÚDE RECRUTA

VENDEDORES/AS
PARA DEMONSTRAÇÕES AO DOMICÍLIO

EXIGIMOS:
IDADES DOS 30 AOS 50 ANOS
EXPERIÊNCIA NA ÁREA COMERCIAL
CARTA DE CONDUÇÃO (C/ OU S/VIATURA)

OFERECEMOS:
ORDENADO-BASE + AJUDAS DE CUSTO
MAPA COMISSIONAL ALICIANTE
AGENDAMENTO DE POTENCIAIS CLIENTES
FORMAÇÃO INICIAL E CONSTANTE

RESPOSTAS PARA 914752203
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Santa Casa da

Misericórdia de Montalegre

OFERTA DE EMPREGO

ENFERMEIROS/AS
A Santa Casa da Misericórdia de Montalegre
encontra-se a contratar enfermeiros, 35 horas
semanais - remuneração mínima 1.016,64 euros

Candidatura: os interessados devem remeter o
currículo para a sede da Misericórdia sita na
Rua General Humberto Delgado, n.º 473
5470-247 Montalegre ou para
geral@misericordiamontalegre.pt
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Instituto Politécnico do Porto
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto

Aviso
Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Ser-
viços e Organismos da Administração Pública (Estatuto do Pessoal Dirigente), aprovado
pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, e nos artigos 8.º e 9.º do Regula-
mento dos Cargos de Direção Intermédia do Instituto Politécnico do Porto (Regulamento
dos Cargos do P.PORTO) aprovado pelo Despacho P.PORTO/P-41/2019, de 14 de
outubro, e publicado no «Diário da República» n.º 210, 2.ª série, pelo Despacho n.º
9944/2019, de 31 de outubro, e por despacho proferido, em 17 de agosto de 2020, pelo
Presidente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP), Pro-
fessor Coordenador Doutor Fernando José Malheiro de Magalhães, torna-se público que
se encontra aberto o período para a apresentação de candidaturas aos procedimentos
concursais, pelo prazo de dez dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso
na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), para provimento das/os seguintes diri-
gentes intermédios de 4.º grau, cujas referências dos procedimentos concursais corres-
pondem, respetivamente, a ISCAP-09/2020, ISCAP-10/2020, ISCAP-11/2020 e ISCAP-
-12/2020:
- Coordenador/a da Divisão de Gestão de Pessoas do ISCAP;
- Coordenador/a do Serviço de Contabilidade e da Tesouraria, do ISCAP;
- Coordenador/a do Gabinete do Património e do Serviço de Manutenção, do ISCAP;
- Coordenador/a do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas e do Serviço Auxiliar,
do ISCAP.

De acordo com o disposto no artigo 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente o presente aviso
será publicitado também, por extrato, na 2.ª Série do «Diário da República», por publicação
integral, na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no primeiro dia útil seguinte à
publicação no «Diário da República», e, por extrato, no sítio da Internet do ISCAP
(/www.iscap.ipp.pt, em Procedimentos Concursais), no primeiro dia útil seguinte à publica-
ção no «Diário da República».

ISCAP, em 27 de novembro de 2020

O Presidente do ISCAP
 Professor Coordenador Doutor Fernando José Malheiro de Magalhães

MOTORISTA
CARTA DE PESADOS C+E
Pronto Socorro e Porta carros
Tb. Motorista de ligeiros
Paredes, Penafiel ,  Amarante,

Guimarães e Vila das Aves
932233481

PADEIRO ou
AJ. PADEIRO
Com experiência !
Entrada imediata

Para horário noturno
Padaria das Cavadas - Grijó
938843985

PRECISA-SE
PEDREIROS, CARPINTEIROS

DE COFRAGEM
e FERRAGEIROS.

Tlm: 912111084
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Processo: P075-20-10312

Aviso (extrato)
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação,
torna-se público que está aberto, por despacho reito-
ral de 08/11/2020, procedimento concursal para
seleção e provimento do cargo de Diretor do Serviço
de Gestão de Recursos Humanos da Administração
da Universidade de Coimbra, cargo de direção
intermédia de 1.º grau.
Mais se informa de que o aviso integral de abertura
do procedimento foi publicado no "Diário da Repúbli-
ca", 2.ª Série, n.º 228, de 23 de novembro de 2020, e
na BEP, encontrando-se igualmente disponível para
consulta na página web da Universidade de Coimbra,
acessível em http: www.uc.pt/emprego.

Coimbra, 24 de novembro de 2020

A diretora de Serviço de Gestão de Recursos Humanos

Maria Helena da Silva Matos

PRECISA-SE (m/f)

ELETRICISTAS /
SERRALHEIROS
� 229618264 / 65

AMS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
Procura (m/f)

Trolhas, pedreiros e car-
pinteiros de cofragem

P/ Porto, Famalicão e Paços de Ferreira.
Urgente e boas condições

Tlm. 912353303

TROLHAS DE 1.ª E 2.ª
Para França

Com alimentação, estadia
e viagens pagas

935124474

(m/f)
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

AVISO
Procedimento concursal comum para a constituição de
relação jurídica de emprego público em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

Fernando Manuel dos Santos Freire, presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova da Barquinha, torna público, nos termos e para os efei-
tos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de janeiro, que se encontram abertas, ate ao próximo dia 17/12/2020,
candidaturas ao procedimento suprarreferido, para a admissão de 2
(dois) postos de trabalho na carreira e categoria de Assistente Opera-
cional, conforme aviso de procedimento de abertura, publicado no
"Diário da Republica" n.º 234, II Série, Extrato n.º 19675/2020, de
02/12/2020.
Paços do Concelho de Vila Nova da Barquinha, em 03/12/2020

Fernando Manuel Santos Freire
Presidente da Câmara Municipal

DIVERSOS
avisos
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SINDICATO DOS PROFESSORES NAS COMUNIDADES LUSÍADAS
SPCL

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL

Nos termos dos estatutos do SPCL, Artigo
17.º, convoca-se todos os sócios para uma
Assembleia Geral Eleitoral a ter lugar no
próximo dia 20 de dezembro, domingo,
pelas 11 horas, no número 27, Rue des
Romains, Pétange, Luxemburgo. Devido à
situação atual agradecemos que compare-
çam apenas os sócios do Luxemburgo, para
os restantes o voto será por correio.
Luxemburgo, 3 de dezembro de 2020

Presidente da Mesa da Assembleia
Irene Soares Rodrigues de Lemos
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CONVOCATÓRIA
Ao abrigo do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 29.º dos Estatutos
da Associação Nova Aurora na Reabi l i tação e Reintegração
Psicossocial - ANARP, convoco a Assembleia Ordinária Eleitoral para
reunir no próximo dia 28 de dezembro de 2020, pelas 18 horas, no
Auditório da Junta de Freguesia de Paranhos sita na Rua Álvaro
Castelões nº 811, 4200-321 Porto, com a seguinte

Ordem de trabalhos:
Ponto Único   - Eleição de todos os Corpos Gerentes da Associação

Nova Aurora  na  Reab i l i tação  e  Re in tegração
Psicossocial (ANARP) - Mesa da Assembleia Geral,
Direção e Conselho Fiscal - para o quadriénio 2021-
-2024 (dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e quatro).

Não estando presentes, à hora marcada, mais de metade dos
associados com direito a voto, a Assembleia reunirá meia hora mais
tarde com os associados presentes.
As listas concorrentes podem ser entregues em carta fechada dirigida
ao Presidente da Mesa da Assembleia na sede da ANARP, na Rua
Coronel Almeida Valente, 280 (Porto) até às 12 horas do dia da
Assembleia, ou entregues no local da reunião diretamente ao
Presidente da Mesa, até às 17 horas do mesmo dia, antes da hora
marcada para início da reunião.
A votação decorrerá até às 20 horas.
Porto, 3 de dezembro de 2020

O presidente da Mesa da Assembleia Geral
Dr. Carlos Sousa
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COOPERATIVA DE ELECTRIFICAÇÃO A LORD, CRL

CONVOCATÓRIA
Nos termos dos Estatutos desta Cooperativa, convoco a
Assembleia Geral para sessão Ordinária a realizar no dia
20 de dezembro de 2020, pelas 9 horas.
Atenta a situação de contingência em todo o território
nacional, face ao Covid-19 e nos termos do Art.º 13.º,
RCM n.º 70-A/2020 de 11.09, excecionalmente:
1. O local da Assembleia será o Auditório da Fundação,
no mesmo edifício da sede;

2. A cooperativa providenciará pelo estrito cumprimento
das regras do art.º 7.º a 9.º do anexo à referida
Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020;

3. Não será permitida a entrada a quem recuse prévia
medição de temperatura corporal;

4. Na porta será disponibilizado gel alcoólico e mascaras
faciais, sendo obrigatória a desinfeção das mãos;

5. Não será permit ida a ocupação de lugares não
previamente marcados para o efeito;

6. Só serão permitidas intervenções a partir dos lugares
disponibilizados para o efeito e o tempo dos atos, no
respeito estatutário, em caso algum será ultrapassado.

ORDEM DE TRABALHO
- Apreciação, discussão e votação do Plano e Orçamento
para o ano de 2021.
Se à hora designada não estiver presente a maioria dos
cooperantes a Assembleia reunirá uma hora mais tarde,
com qualquer número de presenças.
Lembre-se dos outros! Respeite o distanciamento social
tanto na ida como no regresso.

Lordelo, 27 de Novembro de 2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL
António Jorge Silva Castelo

JN CLASSIFICADOS

ONDE A PROCURA ENCONTRA UMA GRANDE OFERTA.
NO PAPEL E NO DIGITAL.  GRANDES NEGÓCIOS.

classifi cados.jn.pt


