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Admissão de Pessoal (m/f) 

Esposende Ambiente – Contrato Trabalho a termo certo  

Candidaturas até 4 de outubro 2018 

Nos termos previstos do artigo 140º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 

12 de fevereiro, torna-se público que se encontra aberto um processo de recrutamento e 

seleção, com vista à admissão de: 

- Cantoneiros de Limpeza em regime de contrato de trabalho privado a termo certo, pelo 

prazo de 6 meses para integrar o Departamento de Departamento de Resíduos e Espaços 

Verdes da Esposende Ambiente. 

- Motorista/ Manobrador de Máquinas com carta de pesados e CAM atualizado, em regime 

de contrato de trabalho privado a termo certo, pelo prazo de 6 meses para integrar o 

Departamento de Resíduos e Espaços Verdes da Esposende Ambiente. 

O período normal de trabalho semanal é de trinta e cinco horas. 

 A remuneração base será equivalente ao Salário Mínimo Nacional, acrescida do subsídio de 

refeição em vigor. 

Poderão candidatar-se todos os indivíduos maiores, possuidores dos requisitos para as 

funções a desempenhar, enviando por carta para a morada abaixo, para o email 

geral@esposendeambiente.pt, ou ainda entregando presencialmente na sede da Esposende 

Ambiente o respetivo Curriculum Vitae até ao dia 04 de outubro de 2018. 

A seleção será feita por avaliação curricular, complementada por entrevista profissional 

sempre que se considere válida a candidatura. 

Em fase de entrevista deverão ser disponibilizados ao júri de seleção, todos os documentos 

que comprovem os dados apresentados em Curriculum. 

A não apresentação de todos os documentos solicitados, implica a exclusão do processo de 

seleção. 

Este anúncio não gera compromisso algum com eventuais interessados. 

O Departamento de Administração Geral  

http://www.esposendeambiente.pt/
mailto:geral@esposendeambiente.pt

