
 
 
A NEWTIME - Departamento de 
HOTELARIA, área de negócio especializada no 
recrutamento e seleção no que respeita a 
Hotelaria, Restauração, Feiras e Eventos, 
encontra-se neste momento a recrutar para 
Restaurante: COZINHEIRO  
 
Local: Lisboa 
Horário: a combinar em entrevista 
Carga Horária: 40 Horas / Semanais  
 
PERFIL: 
- Boa apresentação 
- Capacidade de trabalho e organização 
- Capacidade / experiência em gestão da equipa 
de cozinha 
- Conhecimentos sólidos a nível de higiene e 
segurança alimentar 
- Disponibilidade para trabalhar aos fins de 
semana e feriados, caso seja necessário. 
 
OFERECEMOS: 
- Contrato de Trabalho Temporário 
- Possibilidade de integração na empresa sua 
cliente, mediante desempenho 
- Remuneração compatível com a função. 
 
Os candidatos devem enviar CV FOTO, através 
dos contactos: 
 
Cand@newtime.pt, Ref. COZINHEIRO  
Linha Inscrições: 21.350 27 33 
Atendimento: Elisabete Morais / Ana Teresa 
Matos 
 
NEWTIME - EMPRESA DE TRABALHO 
TEMPORÁRIO, S.A. 
Av. Sidónio Pais, 4, Loja 1. 
Marquês de Pombal Frente ao Hotel SANA 
Lisboa  
 

 

 
Sou uma investidora portuguesa interessada em 
criar uma escola de dança com aulas de Samba, 
em Braga. Necessitava então de uma professora 
de samba disposta a lecionar essas mesmas 
aulas. 
Se estiver interessada em responder a este 
anúncio por favor contacte-me: 
Telemóvel 917524962 caso não atenda deixe por 
favor mensagem no voicemail, para que de 
seguida se proceda ao contacto 
E-mail -------@hotmail.com  
 
Com os melhores cumprimentos, 
Helena Machado. 

 
O Zoomarine-Algarve procura Assistente, para 
trabalhar em full-time no parque oceanográfico 
da Guia em Albufeira como futuro Treinador  
de Mamíferos Marinhos: golfinhos e focas. 
 
A função consiste em auxiliar a equipa de 
treinadores nas suas funções diárias: alimentação 
de animais, higienização de espaços e utensílios 
treino e co-apresentações públicas. 
 
Aguardamos o vosso contacto 
Requisitos: 
 
12° ano completo, ensino superior é fator 
preferencial 
Excelente condição física 
Excelente natação e mergulho 
Inglês fluente oral e escrito 
Os candidatos deverão ser muito dinâmicos e 
extrovertidos. 
Disponibilidade imediata e em full-time  
Residência no Algarve 
Só consideramos candidatos com idade inferior 
a 24 anos à data de 31/12/2009 
 
Enviar candidatura com a ref DRH/MM 
acompanhada de CV e foto, para: Zoomarine - 
EN 125 Kms 65, Guia. 8201-864 Albufeira ou 
candidatura eletrónica acompanhada dos 
mesmos elementos para 
recrutamento@zoomarine.pt ou ainda 
consultando o nosso site em 
http://www.zoomarine.pt  
 

 

 
A Gato que Ladra, associação cultural procura 
Pai-Natal e ajudantes 
 
Procuramos Pai Natal interessados para acções 
de Natal a ocorrer entre Novembro e Dezembro.  
 
Acções a desenvolver em S. João da Madeira, 
Viana do Castelo, Covilhã, Leiria, Coimbra. 
 
Pai Natal Homens a partir dos 25 anos 
 
Valorizamos pessoas dinâmicas, com sentido de 
responsabilidade e gosto pelo contacto com o 
público geral, preferencialmente residentes 
numa das zonas mencionadas ou arredores. 
 
Enviar curriculum ou carta de intenções com 
fotografia até dia 8 de Novembro, para  
------@gmail.com, em caso de dúvidas poderão 
entrar em contacto a partir deste e-mail. 


