
 
ANÚNCIO DE EMPREGO 

Empregado(a) de Refeitório 

Detalhes da oferta: 

− Executa nos diversos setores de um refeitório, cantina, todos os trabalhos relativos à 
preparação, limpeza e higienização de todos os locais onde são servidas as refeições e linhas 
de empratamento; 

− Empacota e dispõe os talheres; 

− Receciona e distribui todos os utensílios e géneros necessários à realização do serviço; 

− Recebe e emite senhas de refeição; 

− Lava talheres, vidros, louças, recipientes, arcas e câmaras frigoríficas e outros utensílios 
existentes; 

− Prepara os alimentos destinados a serem servidos nas refeições; 

− Executa os serviços de limpeza e de higienização de diversos locais e setores que compõem 
o refeitório. 
 

Distrito Porto 

  

Local Vila Nova de Gaia 

  

Habilitações mínimas 

− Até 31 de dezembro de 1966 - 4 anos de escolaridade;  

− Entre 1 de janeiro de 1967 e 31 de dezembro de 1980 - 6 anos de 
escolaridade; 

− Entre 1 de janeiro de 1981 e 31 de dezembro de 1994 - 9 anos de 
escolaridade; 

− A partir de 01/01/1995 - 12 anos de escolaridade dade obrigatória. 

  

Experiência mínima 
Experiência profissional devidamente comprovada * 
Titularidade de carta de condução categoria B, preferencialmente *  
*Fator de desempate entre candidatos 

  

Características pessoais Forte sentido de responsabilidade, coordenação e planeamento 

  

Sector de atividade Restauração/restaurante 

  

Tipo de contrato Contrato de trabalho a termo por 6 meses 

  

Remuneração 
Base ilíquida 705,00€  
Alimentação fornecida em espécie 

  

Horário de trabalho 8h00 – 17h00 horas (hora de almoço das 14h00 às 15h00) 

  

Candidatura Preenchimento da Ficha de Candidatura a Emprego (ver anexo) até ao 
dia 16 de março de 2022 

− Presencialmente: Sede do CCDGaia, sito no Edifico dos 
Serviços Técnicos, na rua Alvares Cabral, até às 16:00 do dia 
16 de março de 2022 

Envio por email**: até às 23:59 do dia 16 de março de 2022 

  

Contactos **@ geral@ccdgaia.pt 

     914745982 

 

mailto:geral@ccdgaia.pt


 
ANÚNCIO DE EMPREGO 

Cozinheiro(a) de 2ª 

Detalhes da oferta: 

− Preparação e confeção das refeições e pratos ligeiros;  

− Elabora ou colabora na elaboração de ementas; 

− Recebe os víveres e os outros produtos necessários à confeção das refeições, sendo 
responsável pela sua guarda e conservação; 

− Prepara o peixe, legumes e as carnes e procede à execução das operações culinárias; 

− Procede ao empratamento e guarnece os pratos cozinhados; 

− Confeciona os doces destinados às refeições; 

− Zela pela limpeza da cozinha, dos utensílios e demais equipamentos. 
 

Distrito Porto 

  

Local Vila Nova de Gaia 

  

Habilitações mínimas 

− Até 31 de dezembro de 1966 - 4 anos de escolaridade;  

− Entre 1 de janeiro de 1967 e 31 de dezembro de 1980 - 6 anos de 
escolaridade; 

− Entre 1 de janeiro de 1981 e 31 de dezembro de 1994 - 9 anos de 
escolaridade; 

− A partir de 01/01/1995 - 12 anos de escolaridade dade obrigatória. 

  

Experiência mínima 
Experiência profissional devidamente comprovada * 
Titularidade de carta de condução categoria B, preferencialmente *  
*Fator de desempate entre candidatos 

  

Características pessoais Forte sentido de responsabilidade, coordenação e planeamento 

  

Sector de atividade Restauração/restaurante 

  

Tipo de contrato Contrato de trabalho a termo por 6 meses 

  

Remuneração 
Base ilíquida 742,00€   
Alimentação fornecida em espécie 

  

Horário de trabalho 8h00 – 17h00 horas (hora de almoço das 14h00 às 15h00) 

  

Candidatura Preenchimento da Ficha de Candidatura a Emprego (ver anexo) até ao 
dia 16 de março de 2022 

− Presencialmente: Sede do CCDGaia, sito no Edifico dos 
Serviços Técnicos, na rua Alvares Cabral, até às 16:00 do dia 
16 de março de 2022 

− Envio por email**: até às 23:59 do dia 16 de março de 2022 

  

Contactos **@ geral@ccdgaia.pt 

     914745982 

 

mailto:geral@ccdgaia.pt

