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DIVULGAÇÃO DE OFERTAS DE EMPREGO - 03 / 04 / 2019 

Veja mais ofertas em https://www.facebook.com/lifeinsignare  

 

Oferta Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIFE - TÉCNICO DE MULTIMÉDIA (M/F) 

Santuário de Fátima - Com intuito de reforçar a equipa da 
Secção de Som e Multimédia, pretende admitir um Técnico de 
Multimédia (M/F). Captação, mistura, edição e difusão de 
áudio: Colocação de microfones para captação de voz, coro e 
instrumentos; Operação de sistemas digitais de mistura e 
processamento de sinal; Configuração de interfaces áudio e de 
infra-estruturas sobre protocolos BLU-LINK e DANTE; 
Sonoplastia nas vertentes de registo e difusão de palavra e 
música ao vivo (nomeadamente ensembles acústicos); 
Sonorização de espaços interiores e exteriores; Gravação, 
processamento e arquivo de áudio. Captação, mistura, edição e 
difusão de vídeo. Conhecimentos em operação de câmara 
manual e remota; Operação de régie vídeo (realização, controlo 
de imagem, mistura) Edição e arquivo de vídeo. 
Perfil: Licenciatura em Tecnologias Áudio (preferencial); 
Formação e/ou experiência equiparada; Experiência profissional 
na área de som e multimédia; Capacidade de comunicação e 
relacionamento interpessoal; Capacidade de iniciativa e 
dinamismo; Fluência em Inglês, escrito e falado. 
Disponibilidade para trabalhar em regime de turnos. 
A candidatura deverá ser formalizada, por email, através do 
envio do curriculum vitae para recrutamento@fatima.pt. 

 
 

LIFE - MECÂNICO (M/F) 

Lisboa - Motor 7, concessionário oficial da Yamaha. Procuramos 
mecânico com conhecimentos e experiência na área mecânica 
de motociclos. Contactos: E-mail: tania.sena@motor7.pt Linha 
Motor 7  +351 21 771 7777  

 
 

LIFE – COLABORADORES (M/F) 

Leiria. Esplanada do Jardim em Leiria procura para as seguintes 
áreas: Empregado(a) de balcão com experiência em cafetaria a 
tempo inteiro;/ Empregado(a) para creparia e gelataria aos fins-
de-semana com experiência;/ Técnico de marketing com 
experiência;/ Empregado(a) de balcão a part-time. Enviar 
currículo para: catarina.nunes@sapo.pt  

 
 

LIFE - TÉCNICO 
ORÇAMENTISTA/PREPARADOR DE OBRA 

(M/F) 

Ourém. MFR Alumínios. Conhecimento de desenho técnico 2D e 
3D. Conhecimentos de Word e Excel ao nível do utilizador. 
Domínio falado e escrito de francês. 
Oferecemos: Integração em empresa sólida. Boa remuneração 
de acordo com experiência demonstrada. Envie a sua 
candidatura para: rfmaluminios@gmail.com  
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LIFE- AJUDANTE DE SERRALHEIRO (M/F) 

Fátima. A Worldjob está a recrutar para empresa cliente. 
Funções: Conhecimentos de pintura e corte; 
Experiência em Decapagem. 
Requisitos: Disponibilidade imediata.Com transporte próprio. 
Informações complementares: Horário de 2ª a 6ª feira. Os 
interessados deverão preencher o formulário de candidatura 
online, com os respectivos elementos solicitados: 
https://worldjob-ett.com/emprego/ajudante-de-serralheiro-
fatima/  

 
 

LIFE – CONTABILISTA (M/F) 

Fátima. A Worldjob está a recrutar para empresa cliente. 
Formação Superior em Contabilidade; Experiência profissional 
na área; Disponibilidade imediata; Residência na zona de 
Fátima. Os interessados deverão preencher o formulário de 
candidatura online, com os respectivos elementos solicitados: 
https://worldjob-ett.com/emprego/contabilista-fatima/  

 
 
 

DESENHADOR (M/F) 

Fátima. A Worldjob está a recrutar para empresa cliente. 
Desenhador para escadas, estruturas metálicas e similares; 
Conhecimento do software Advance steel e Autocad. 
Requisitos: Disponibilidade imediata; Transporte próprio. Os 
interessados deverão preencher o formulário de candidatura 
online, com os respectivos elementos solicitados: 
https://worldjob-ett.com/emprego/4287/  

 
LIFE – FORÚM DE EMPREGO (M/F) 

Fórum de Emprego, e não só, decorre na FIL -Lisboa até 6 de 
abril. Se estás por perto faz uma visita. Mais info em 
http://www.futuralia.fil.pt  

 
 

LIFE – RECRUTAMENTO EMIRATES (M/F) 

Emirates está a recrutar. A Companhia aérea quer recrutar 
tripulantes de cabine e, para isso, vai realizar três Open Days 
entre os dias 22 e 27 de abril, em Lisboa, Braga e Coimbra. 
https://www.e-konomista.pt/noticia/emirates-emprego/  

 
 

LIFE - COLABORADOR (M/F) 

Colaborador (M/F) Seiça. Perficentro. Procura colaborador 
disposto a aprender a trabalhar com guilhotinas e quinadeiras 
com DNC. Contactos: 249544815. perficentro@sapo.pt 
Anuncio 

 
LIFE - AUXILAR DE AÇÃO DIRETA (M/F) 

Alqueidão da Serra. Lar Aconchego do Valongo. Os candidatos 
deverão enviar CV para: larconchegodovalongo@gmail.com ou 
contactar através do n.º 244704936  

 
 
 
 

LIFE - VIGILANTE-SACRISTÃO (M/F) 
 
 
 
 

Santuário de Fátima. Perfil: 12º Ano de Escolaridade; Bom 
conhecimento do Santuário de Fátima; Sentido de 
Responsabilidade e Honestidade; Cortesia e Boa Capacidade e 
Comunicação e Relacionamento Interpessoal; Dinamismo, 
Sentido de Observação e Perspicácia; Capacidade para lidar 
com situações de stress e emergência; Conhecimento de 
Línguas; Disponibilidade para trabalhar por turnos. 
A candidatura deverá ser formalizada, por email, através do 
envio do curriculum vitae para recrutamento@fatima.pt ou 
inscrição no Gabinete de Recursos Humanos até ao dia 25 de 
março de 2019. 
Anúncio  
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LIFE - COMERCIAL / TÉCNICO DE VENDAS 
(M/F) 

Ourém. Plastikrohn, Lda. Empresa nova procura para a zona 
Norte, Centro e Sul: Comercial / Técnico de Vendas. Perfil: 
Formação ao nível do ensino secundário; Experiência 
profissional na área comercial e conhecimentos na área dos 
plásticos; viatura própria; Condições: Regime de prestação 
de serviços (recibos verdes); 
Remuneração assente no cumprimento de objetivos 
(comissões);Venda de um produto inovador no mercado 
(Registo no INPI). Contactos: Enviar currículo para: 
plastikrohn2016@hotmail.com / telefone 910479737 
Anúncio  

 

mailto:plastikrohn2016@hotmail.com

