
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

Divulgação Oferta de 
Formativa

Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº  6, 7800-285 Beja

Telef. 284 318 395/ 96 6913923

Formação Pedagógica Inicial de Formadores

Inscrições abertas para Formação Pedagógica Inicial de Formadores

Totalmente online;

Facilidade de pagamento;

90 horas;

Mais informações para coworking.beja@gmail.com ou através da página de 
facebook.

Fonte: 
https://www.facebook.com/coworkingdebeja/posts/3017691628346522

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 

20/04/20

https://www.facebook.com/coworkingdebeja/posts/3017691628346522


Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

Divulgação Oferta de 
Emprego

Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº  6, 7800-285 Beja

Telef. 284 318 395/ 96 6913923

Técnicos Agrícolas – Engenheiro 
Agrónomo, Florestal ou Zootécnico 
– Projeto IFAP-SGS

O que procuramos:
Pretendemos admitir Técnicos Agrícolas 
(M/F), com o seguinte perfil:
Licenciatura em Engenharia Agronómica, 
Engenharia Agroindustrial, Engenharia 
Florestal, Engenharia do Ambiente, 
Ciências Agrárias ou Zootécnica 
(obrigatório);
Conhecimentos teóricos e/ou práticos em 
campanhas de controlo de ajudas 
comunitárias e nacionais, bem como 
fotointerpretação aérea e/ou espacial na 
área de fiscalização de superfícies, 
cartografia ao nível agrícola, SIG, GPS 
(preferencial);
Carta de condução de ligeiros;
Disponibilidade para viajar pelo país, para 
efetuar controlo de campo em todo o 
território nacional.

Oportunidade:
Inserção na vida ativa e contacto 
privilegiado com o trabalho de campo na 
tua área de formação!

Contacto com o Grupo SGS – líder mundial 
em inspeção, verificação, testes, formação 
e certificação. Contamos com mais de 
2600 escritórios/laboratórios e mais de 
97.000 colaboradores em todo o mundo;
Garantimos o suporte de todos os custos 
relacionados com o trabalho: Estadias, 
refeições, combustível e comunicações;
Fornecemos os equipamentos necessários 
à execução do trabalho: Viatura todo-o-
terreno, telemóvel, computador portátil, 
EPI;
Certificados de Formação Profissional em 
mais de 18 medidas;
Contacto com diversos produtores 
agrícolas, Cooperativas e Associações, 
permitindo alargar a tua rede de contactos 
para um futuro promissor na área!

Contacta-nos 
para pt.recrutamento.ifap@sgs.com até ao 
dia 30 de Abril e vem fazer parte da 
equipa SGS!

Fonte: https://www.agroportal.pt/oferta-
de-emprego-tecnicos-agricolas-
engenheiro-agronomo-florestal-ou-
zootecnico-projeto-ifap-
sgs/?fbclid=IwAR2f1MysH41CQiOsWtmdSI
e41u-o7UwH-rHeNEuvLbeU-
FpsFNtt_1xF5VM

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 

20/04/20

mailto:pt.recrutamento.ifap@sgs.com
https://www.agroportal.pt/oferta-de-emprego-tecnicos-agricolas-engenheiro-agronomo-florestal-ou-zootecnico-projeto-ifap-sgs/?fbclid=IwAR2f1MysH41CQiOsWtmdSIe41u-o7UwH-rHeNEuvLbeU-FpsFNtt_1xF5VM


Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

Divulgação Oferta de 
Emprego

Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº  6, 7800-285 Beja

Telef. 284 318 395/ 96 6913923

Monitores para Ações de Sensibilização Ambiental - Distrito de 
Beja

A BioRumo - Consultoria em Ambiente e Sustentabilidade, procura 
Monitores para ações de sensibilização porta-a-porta, em regime de part-
time, nos seguintes Municípios:

Almodôvar
Barrancos
Beja
Castro Verde
Moura
Serpa

Caso tenha interesse, envie o seu CV, indicando os concelhos aos quais se 
candidata, para o e-mail:

claudia.valente@biorumo.com

Ver Oferta de Emprego: http://www.net-
empregos.com/6763323/monitores-para-acoes-de-sensibilizacao-
ambiental-distrito-de-
beja/?fbclid=IwAR3eBRjZYtCPAXGFk679Mo6R2zSrFMaFtMX_zYgsq-OuiDZ-
EFnNduLtWPE#.Xp1mechKjIV#ixzz6K8t15aOr

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 

20/04/20

mailto:claudia.valente@biorumo.com?subject=Resposta%20Anuncio%20Net-Empregos:%20Monitores%20para%20A%C3%A7%C3%B5es%20de%20Sensibiliza%C3%A7%C3%A3o%20Ambiental%20-%20Distrito%20de%20Beja
http://www.net-empregos.com/6763323/monitores-para-acoes-de-sensibilizacao-ambiental-distrito-de-beja/?fbclid=IwAR3eBRjZYtCPAXGFk679Mo6R2zSrFMaFtMX_zYgsq-OuiDZ-EFnNduLtWPE#.Xp1mechKjIV#ixzz6K8t15aOr


Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

Divulgação Oferta de 
Emprego

Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº  6, 7800-285 Beja

Telef. 284 318 395/ 96 6913923

Monitores para Ações de Sensibilização Ambiental - Distrito de 
Beja

Precisa-se técnico de higiene e segurança no trabalho com CAP 4, 5 ou 

superior.

Experiência e cap de formador(a) valorizada

Candidaturas e CV para: admin@engidata.pt

Ver Oferta de Emprego: https://www.net-empregos.com/6760262/oferta-

emprego/?fbclid=IwAR3g5mPxePvYvra9xM5cWhE3XTD1fLV_AXZ7hGyd8Vkp

lGimut9j94HBS28#anuncio#ixzz6K8tL6DL0

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 

20/04/20

mailto:admin@engidata.pt
https://www.net-empregos.com/6760262/oferta-emprego/?fbclid=IwAR3g5mPxePvYvra9xM5cWhE3XTD1fLV_AXZ7hGyd8VkplGimut9j94HBS28#anuncio#ixzz6K8tL6DL0
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Divulgação Oferta de 
Emprego

Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº  6, 7800-285 Beja

Telef. 284 318 395/ 96 6913923

Diretor Indústrial (m/f)

A Randstad Professionals é a área de 
negócio do Grupo Randstad, especializada 
em recrutamento de quadros médios e 
superiores.

O nosso cliente é uma prestigiada empresa 
no seu setor da indústria alimentar e 
pretende admitir um Diretor Indústrial
(m/f).

Terá como principais responsabilidades:

- Planear, organizar e controlar as 
actividades de fabricação dos produtos da 
empresa;
- Gerir todos os recursos financeiros, 
administrativos e logísticos da fábrica;
- Determinar a estratégica a adotar pelas 
unidades de fabrico a seu cargo;
- Apoiar a definição dos KPI's garantindo o 
seu cumprimento e otimização;
- Implementar estratégias de melhoria na 
organização;
- Garantir a coordenação e cooperação dos 
diferentes departamentos.

Requisitos:
- Formação superior em área relevante;
- Experiência profissional em funções 
semelhantes;
- Conhecimentos em metodologias Lean / 
Melhoria contínua;
- Conhecimentos 
de Inglês e Espanhol (preferencial);
- Elevada capacidade de comunicação;
- Elevada capacidade de gestão de equipas;
- Capacidade de planeamento e 
organização;
- Capacidade de tomada de decisão e 
resolução de problemas.

Candidaturas:
Para submeter a sua candidatura, aceda ao 
link: https://www.randstad.pt/empregos/d
iretor-industrial_beja_RP-2020-81759/

Ver Oferta de Emprego: https://www.net-
empregos.com/6770003/diretor-
industrial-m-
f/?fbclid=IwAR1nv63GxtXyMgcC6mJdL3tW
EOgZ1IhiE8v-
iaCObdTg9gTxCeBJ0DRzYLc#.Xp1kj8hKjIV#i
xzz6K8tnjRE2

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 

20/04/20

https://www.randstad.pt/empregos/diretor-industrial_beja_RP-2020-81759/
https://www.net-empregos.com/6770003/diretor-industrial-m-f/?fbclid=IwAR1nv63GxtXyMgcC6mJdL3tWEOgZ1IhiE8v-iaCObdTg9gTxCeBJ0DRzYLc#.Xp1kj8hKjIV#ixzz6K8tnjRE2


Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

Divulgação Oferta de 
Emprego

Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº  6, 7800-285 Beja

Telef. 284 318 395/ 96 6913923

Engenheiro civil-Beja

Somos uma empresa portuguesa de consultoria na área da engenharia, 
especializada em assessoria técnica, fiscalização de obras e coordenação 
de segurança em obra.

Procuramos Engenheiro civil, Membro da Ordem dos Engenheiros, para 
fiscalização de obras de construção civil para a zona do Beja.

Perfil Pretendido
Capacidade para trabalhar em grupo;
Pro-activo;
Capacidade de organização;
Bom relacionamento interpessoal.

Os candidatos interessados deverão enviar o CV para o e-mail
recrutamento@pengest.pt

Ver Oferta de Emprego: https://www.net-
empregos.com/6769405/engenheiro-civil-para-
beja/?fbclid=IwAR1gDUvCb_cRuNtg1ZUTum69bijXQ_-
vfUOOVTUou8UrPJ2aAt60EzLHDrU#.Xp1kj8hKjIV#ixzz6K99iOHYl

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 

20/04/20

mailto:recrutamento@pengest.pt?subject=Resposta%20Anuncio%20Net-Empregos:%20Engenheiro%20civil%20para%20Beja
https://www.net-empregos.com/6769405/engenheiro-civil-para-beja/?fbclid=IwAR1gDUvCb_cRuNtg1ZUTum69bijXQ_-vfUOOVTUou8UrPJ2aAt60EzLHDrU#.Xp1kj8hKjIV#ixzz6K99iOHYl
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Divulgação Oferta de 
Emprego

Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº  6, 7800-285 Beja

Telef. 284 318 395/ 96 6913923

A empresa De Prado S.A, está em processo de recrutamento para auxiliar 
de manutenção de sistema de rega.  (m/f).

A Tempo Inteiro

FUNÇÃO:

Apoiar no sistema de rega;
Manutenção de instalação das manguinhas ou tubagens para a rega;
Outros trabalhos inerentes da cultura;

Enviar CV para
rhumanos@deprado.eu

Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/6768746/auxiliar-
para-manutencao-de-sistema-de-rega-m-
f/?fbclid=IwAR0uldAC9fhxFRErCbuzdDAZjWhA3JDlu_AHhXxztQs5Ea2oel6dn
WUB8TI#.Xp1mgMhKjIV#ixzz6K9AHiuei

Auxiliar para manutenção de sistema de rega (m/f)

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 

20/04/20

mailto:rhumanos@deprado.eu?subject=Resposta%20Anuncio%20Net-Empregos:%20Auxiliar%20para%20manuten%C3%A7%C3%A3o%20de%20sistema%20de%20rega%20(m/f)
http://www.net-empregos.com/6768746/auxiliar-para-manutencao-de-sistema-de-rega-m-f/?fbclid=IwAR0uldAC9fhxFRErCbuzdDAZjWhA3JDlu_AHhXxztQs5Ea2oel6dnWUB8TI#.Xp1mgMhKjIV#ixzz6K9AHiuei


Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

Divulgação Oferta de 
Emprego

Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº  6, 7800-285 Beja

Telef. 284 318 395/ 96 6913923

Tratorista/ Operadores de Máquinas Agrícolas

A empresa De Prado S.A, está em processo de recrutamento para o sector 
Agrícola.

No âmbito do seu projeto de desenvolvimento e expansão, estão a admitir 
para a função de Tratoristas/Operadores de Máquinas Agrícolas com 
Contrato a Tempo Inteiro.

FUNÇÃO:
Condução de máquinas agrícolas, para aplicação de tratamentos 
fitossanitários, adubações foliares, destroçar ervas, aplicação de herbicidas.

PERFIL:
Escolaridade mínima obrigatória;
Experiência comprovada como tratorista e/ou manobrador de máquinas 
agrícolas (obrigatório);
Bons conhecimentos técnicos no âmbito da cultura da vinha e da 
fitossanidade (preferencial);

Enviar CV para
rhumanos@deprado.eu

Ver Oferta de Emprego: http://www.net-
empregos.com/6768674/tractorista-operadores-de-maquinas-
agricolas/?fbclid=IwAR2VNnr6UTcViIPbe1q7PtuKw0h_5bR2J86ibVBBnbrKB2
n8y9npdjd-Fgc#.Xp1me8hKjIV#ixzz6K9Ahzs2I

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 

20/04/20

mailto:rhumanos@deprado.eu?subject=Resposta%20Anuncio%20Net-Empregos:%20Tractorista/%20Operadores%20de%20M%C3%A1quinas%20Agr%C3%ADcolas
http://www.net-empregos.com/6768674/tractorista-operadores-de-maquinas-agricolas/?fbclid=IwAR2VNnr6UTcViIPbe1q7PtuKw0h_5bR2J86ibVBBnbrKB2n8y9npdjd-Fgc#.Xp1me8hKjIV#ixzz6K9Ahzs2I
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Divulgação Oferta de 
Emprego

Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº  6, 7800-285 Beja

Telef. 284 318 395/ 96 6913923

Operador em Unidade de Resíduos 
(M/F) Beja

A Go Work empresa especializada na 
área dos Recursos Humanos, está a 
recrutar para prestigiada empresa 
sua cliente “Operador em Unidade 
de Resíduos (M/F) Beja ”:

Horário:
- 40h/semana

Função:
- Receção e manuseamento de 
resíduos e consumíveis;
- Receção e registo de resíduos;
- Registo de produções diárias;
- Preparação de resíduos para 
expedição;
- Higienização dos materiais e 
instalações.

Requisitos:
- Habilitações ao nível do 9º Ano de 
Escolaridade (fator não 
eliminatório);

- Experiência em funções
similares (fator preferencial);
- Proatividade, dinamismo e 
disponibilidade horária;
- Disponibilidade Imediata.

Oferece-se:
- Vencimento compatível com a 
função;
- Subsídio de Alimentação;
- Bom ambiente de trabalho.

Os candidatos que se identifiquem 
com o perfil acima mencionado, 
devem enviar o seu curriculum 
através 
do http://emprego.gowork.pt

Em caso de dúvidas contacte-nos 
através: 211 546 040.
Todas as candidaturas serão tratadas 
com confidencialidade ao abrigo da 
Lei de Protecção de Dados.
Somente serão consideradas as 
candidaturas que reúnam o perfil 
solicitado. Todas as restantes ficarão 
em base de dados para futuras 
solicitações.

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 

20/04/20

http://emprego.gowork.pt/
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Divulgação Oferta de 
Emprego

Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº  6, 7800-285 Beja

Telef. 284 318 395/ 96 6913923

Técnico Especialista de Suporte Administrativo - BEJA, 
PORTALEGRE, SANTARÉM

Contrato a Tempo Inteiro – 700€ a 900€

Para apoio a empresas que estão a reestruturar o seu quadro modelo de 
trabalho

Os candidatos serão contratados por uma Agência de Recursos Humanos 
para prestar serviço em regime de contrato temporário a diversas empresas, 

podendo ficar adstritos a diversos projectos simultaneamente.

Os candidatos devem ter experiência na área de suporte administrativo

NOTA: Inclui formação especifica em CRM e Sistemas de Suporte 
Administrativo a distância

Fonte: 
https://www.facebook.com/job_opening/1093775324310822/?source=shar

e

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 

20/04/20

https://www.facebook.com/job_opening/1093775324310822/?source=share
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Divulgação Oferta de 
Emprego

Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº  6, 7800-285 Beja

Telef. 284 318 395/ 96 6913923

Técnico de higiene e Segurança ( Moura, Serpa, Beja)

Precisa-se técnico de higiene e segurança no trabalho com 
CAP 4, 5 ou superior. 

Experiência e cap de formador(a) valorizada. 
Contrato a Tempo Inteiro

Candidaturas e CV para
admin@engidata.pt

Ver Oferta de Emprego: https://www.net-
empregos.com/6760262/oferta-
emprego/#anuncio#ixzz6KBFGMajw

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 

20/04/20

https://www.net-empregos.com/higiene/
https://www.net-empregos.com/seguranca/
https://www.net-empregos.com/trabalho/
mailto:admin@engidata.pt?subject=Resposta%20Anuncio%20Net-Empregos:%20Técnico%20de%20higiene%20e%20Segurança%20(%20Moura,%20Serpa,%20Beja)
https://www.net-empregos.com/6760262/oferta-emprego/#anuncio#ixzz6KBFGMajw
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Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº  6, 7800-285 Beja

Telef. 284 318 395/ 96 6913923

Diretor Industrial

Data limite de candidatura até 5/05/2020

Requisitos:
- Formação superior em área relevante;
- Experiência profissional em funções semelhantes;
- Conhecimentos em metodologias Lean / Melhoria contínua;
- Conhecimentos de Inglês e Espanhol (preferencial);
- Elevada capacidade de comunicação;
- Elevada capacidade de gestão de equipas;
- Capacidade de planeamento e organização;
- Capacidade de tomada de decisão e resolução de problemas.

Terá como principais responsabilidades:
- Planear, organizar e controlar as actividades de fabricação dos produtos da 
empresa;
- Gerir todos os recursos financeiros, administrativos e logísticos da Fábrica;
- Determinar a estratégica a adotar pelas unidades de fabrico a seu cargo;
- Apoiar a definição dos KPI's garantindo o seu cumprimento e otimização;
- Implementar estratégias de melhoria na organização;
- Garantir a coordenação e cooperação dos diferentes departamentos.
Benefícios
Excelente oportunidade de integração em empresa de referência no seu 
sector.

Candidatar-se através do link: 
https://www.randstad.pt/empregos/diretor-industrial_beja_RP-2020-

81759/?fbclid=IwAR1l3WLCPnwA8vgQE3UoEwyrcsGmawQFAZQSKpgPUULK
ebO6AUekhvsGGAA

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 

20/04/20


