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MESTRE SANTOS AMARRAÇÕES
e separações. Ajudo em limpezas
espirituais, limpezas de bruxarias,
inveja, mau olhado e abertura de
caminhos. �  969447525

GRANDE ASTRÓLOGO
NÃO HÁ PROBLEMA
SEM SOLUÇÃO

PROF. SIDIA
918990941 - 222400725
Se o (a) companheiro (a) quiser ou
já lhe deixou, venha ter comigo.
Ele (a) voltará na mesma semana...
Trata de casos de: amor, negó-
cios empresariais, impotência,
protecção etc., c/ toda a eficácia
HONESTIDADE E SIGILO ABSOLUTO
Rua S. Dinis, nº 755

 3.º Esq. - 4250-438 Porto

  

PROFESSOR MUNIRO
967155975 - 917760115
Dotado de poderes, ajudo a resolver
problemas graves...Amor, negócios.
União e reconciliação de pessoas ama-
das. Fac. de pagamento. Consulta pes-
soalmente, p/ carta/telefone no país e
estrangeiro: Maia, Braga, Amarante
Av.ª Visconde Barreiros, 90 - Hab. 91 / 4470 - 151 Maia

PROF. DARAME
911567708 - BRAGA

Ajudo a resolver de uma forma
r á p i d a  e  e f i c a z  o s  s e u s
problemas: Amor, aproximar ou
afastar a pessoa amada, impo-
tência sexual, negócios, vício,
s aúde ,  i n ve j a ,  so r t e ,  e t c .
Pagamento depois dos resultados

MESTRE KANFA
Ajuda  a  r eso l ve r  qua lque r
problema consulta pessoalmente
ou pelo telefone. Amor unir ou
afastar, negócio, trabalho, inveja,
mau o lhar ,  fa l ta  de  sor te  e
protecção contra magia negra.
917262506 �  937465217
223172576 - Ermesinde / Monção

EMPREGO
oferecem-se

APOIO À CRIAÇÃO
DO PRÓPRIO EMPREGO
Aproveite os incentivos existentes!
Ligue s/ compromisso: 964002510
apoioproprioemprego@gmail.com

IDOSOS
TOMO CONTA
Casa própria

Ambiente familiar
Centro Porto

911969979

CUIDADORA/DOMÉST. Precisa-se
de cuidadora para senhora idosa.
Em Gondomar. Pretende-se senho-
ra atenciosa e educada, referencias
se possível. Resposta por email
para ant.horta@gmail.com com foto.

MARCENEIRO
Com experiência para produção de
cadeiras, cadeirões e mobiliário.
Também jovem com dinâmica de
a p r e n d i z a g em  n e s t a  á r e a .
Tlm.:917607431

PEDREIRO FRANÇA
Admitimos pedreiro (trolha) 1a ou
2a. Carta de condução. Contrato
trabalho Francês. Horário de 40
ho r a s  s emana i s ,  d e  2 ª  a  6 ª .
Ordenados entre 1800€ a 2500€
líquidos mensais. Tlm.:920535650

TC CONT QUALIDADE Empresa
setor têxtil, admite Técnicas de
Con t r o l o  de  Qua l i dade ,  com
experiência. Fluência em italiano
( p r e f ) .  E n v i a r  C . V
para:crtlda.miguel.teixeira@gmail.com

Iber Agree S.A
PRECISA: (M/F)

CARPINTEIROS DE LIMPO; POLIDORES; LACADORES
TAQUEIROS;  SERVENTES (que  fa lem f rancês )

PARA OS SEGUINTES PAÍSES:
Espanha ,  Ing la te r ra ,  Su íça ,  Suéc ia ,
Noruega, Turcomenistão, Chile e Egipto.

 Tel. 255 530 592 /     + 351 918 023 292
Av. José Pinto Magalhães, n.º 944,
4560-800 Recezinhos - Penafiel

Av. 5 de Outubro , 82 A Faro , 8000-075 Faro
anuncioiberagree@gmail.com - www.iberagree.eu

PROCURA-SE PARA OBRAS EM PORTUGAL:
- MANOBRADORES (Giratórias e retroescavadoras)
- TROLHAS
- SERVENTES
- MOTORISTAS DE PESADOS
MARCAÇÃO DE ENTREVISTAS: 913 182 720

RECRUTAMOS
P/Vila do Conde e Porto

TROLHAS E SERVENTES
recrutamentosmail@gmail.com

935 961 483

(m
/f)

Precisa-se para o Porto (m/f)
FERRAGEIROS

ENCARREGADOS DE FERRO
Precisa-se para Espanha (m/f)
CARPINTEIROS DE COFRAGEM

Bem remunerados
911559327

Empresa do continente (Zona Norte) recruta
para trabalhar na Irlanda do Norte e França:

- CHEFE DE EQUIPA
- CARPINTEIROS DE COFRAGEM OF. 1.ª
- ARMADORES DE FERRO
- TROLHAS OF. 1.ª
- GRUÍSTAS
Excelentes condições de remuneração, alojamento,
alimentação e viagens pagas de 2 em 2 meses.

Contactos: 967316806 / 253195869

(m
/f)

 

PRECISA-SE (m/f)
ELECTRICISTAS
AJUDANTES ELETRICISTAS
� 229618264 /65
ENTRADA IMEDIATA

OFICIAIS

ELECTRICISTAS
Construção civil, zona Porto
914951291

JN CLASSIFICADOS

NO PAPEL 
E NO DIGITAL. 

GRANDES NEGÓCIOS.

classifi cados.jn.pt

ONDE A PROCURA ENCONTRA

UMA GRANDE OFERTA.

PRECISA-SE:
OFICIAIS

E PRÉ OFICIAIS
DE ELETRICISTAS
Mais de 5 anos de experiência
�  934429826

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PRECISA (m/f)

CARPINTEIROS
PEDREIROS

P/ trabalhar no Sul de França
c/ alojamento, refeição e viagem
� 93 0463187

A RAMOSTEEL
Está recrutar p/ zona GAIA 
SERRALHEIROS CIVIL

SERRALHEIROS MECÂNICOS
E SERRALHEIROS

montadores de alucovond

� 912525460

(m
/f
)

EMPREGO
procuram-se

Para Alemanha, França e Luxemburgo
(alemão ou francês comunicativo)

PRECISA-SE (m/f)
Para trabalhos domésticos e cuidar de pessoas idosas
Ganhos elevados, alimentação e alojamento grátis, etc.
Resposta com CV para o email: avenir@pracaeu.pl

Telefone: 0048 608 322 033

Empresa de construção civil
Recruta para Espanha e Portugal

CARPINTEIROS
GRUÍSTAS

MANOBRADORES
TROLHAS

OFERECEMOS BOAS CONDIÇÕES
ENTRADA IMEDIATA

� 914 041 093 / 915 379 455
rh.recrutamento.rc@gmail.com

(M
/F

)

MOTORISTA
CARTA DE PESADOS
Para Pronto Socorro
Vizela, Fafe, Guimaraes,
Santo Tirso, Amarante,

Penafiel, Paredes
932233481

Recruta para
os Países Baixos

Serralheiros Civis e Navais / Tubistas / Soldadores
Mecânicos e Instaladores de Painéis Solares
Email: msdaxxa@gmail.com / 968 194 110

SERRALHEIROS (M/F)
Conhecimentos de serralharia

Civil Ligeira, em trabalhos de ferro.
Marcar entrevista através do número

229 820 233
R. Augusto Nogueira da Silva, 1831 - Maia

Perto da estação Metro do ISMAI

www.fontedamoura.com
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CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO DE
RESERVAS DE RECRUTAMENTO TÉCNICO SUPERIOR DE
DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA DE RADIOLOGIA (m/f)

Torna-se público que, por deliberação do Conselho de
Administração de 27-05-2020, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicitação
deste extrato, procedimento concursal para a constitui-
ção de Reserva de Recrutamento para o exercício de
funções de Técnico (a) Superior (a) das Áreas de
Diagnóstico e Terapêutica Radiologia (m/f), em regime
de contrato individual de trabalho. Os requisitos, gerais
e especiais, e o perfil de competências exigido, os
métodos e critérios de seleção e outras informações de
interesse para a apresentação das candidaturas e para
o desenvolvimento do procedimento concursal em
apreço constam da publicitação integral do aviso de
abertura, inserto na página eletrónica do Centro Hospi-
talar Universitário do Porto, EPE.

Porto, 8 de junho de 2020

A diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos
Ilda Maria Correia de Magalhães

ENTRADA IMEDIATA

· Chefes de Equipa

· Carpinteiros de Cofragem

· Trolhas

· Soldadores de aço para

betão

ENTRADA IMEDIATA
Portugal / Espanha / França

Contactos:  Sede: 253 826 491 / 927 700 045 | rh@catchgrupo.com

GARANTIMOS:

· Pagamento ao dia 10

· Ordenados acima da média

· Descontos em Portugal ou 

França

· Alojamento / Viagens

· 200€ adiantamento semanal

www.catchgrupo.com

A  ANA  N UA  MASSAG I S T A
+ AMIGA LOIRINHA. Toda a sen-
sualidade e erotismo numa massa-
gem c/ óleo quente, corpo a corpo,
prostática, em ambiente climatiza-
do ,  h ig ien i zado  e  aco lhedor .
Não há sexo!!!. 913255179.

MASSAGENS

4 MASSAGISTAS DOS 22A AOS
28A ROYAL-SPA Senhora da Hora
Portuguesas.Somos sedutoras,eró-
ticas e profissionais.Massagem tai-
landesa,desl.,a Hotéis/Motéis.Das
9h/20h,de 2.ªa sábado.Act/colabo-
radoras�  912218731
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CÂMARA MUNICIPAL DA SERTÃ
AVISO N.º 04/2020

ESTÁGIOS PEPAL
Torna-se público que se encontram abertas
candidaturas ao procedimento de recrutamen-
to e seleção de estagiários no âmbito da 2.ª
fase da 6.ª edição do PEPAL (2019).
Os interessados deverão consultar o aviso
publicado na página eletrónica do Município
da Sertã, em www.cm-serta.pt, e apresentar o
respetivo formulário de candidatura, junta-
mente com os documentos ali solicitados.

Sertã, 5 de junho de 2020

O presidente da Câmara
José Farinha Nunes

Cofinanciado por:

DIVERSOS
avisos
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MUNICÍPIO DE SABROSA
Aviso n.º 8707/2020

Sumário: Plano de Pormenor da Área de Acolhimento Empresarial
de Sabrosa - Ampliação da Zona Industrial de Sabrosa -
discussão pública.

Plano de Pormenor da Área de Acolhimento
Empresarial de Sabrosa

Ampliação da Zona Industrial de Sabrosa
Discussão Pública

Domingos Manuel Alves Carvas, presidente da Câmara Municipal de
Sabrosa, torna público, em cumprimento do disposto no artigo 89.º e
alínea a) do n.º 4 do artigo 191.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de
maio, na sua redação vigente, Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial (RJIGT) e ainda para os efeitos do artigo 56.º do Ane-
xo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, Regi-
me Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), que a Câmara Municipal de
Sabrosa, na sua reunião de 14 de maio de 2020, deliberou submeter a
discussão pública a proposta de Plano de Pormenor da Área de Acolhi-
mento Empresarial de Sabrosa - Ampliação da Zona Industrial de
Sabrosa, pelo prazo de 20 dias úteis, com início a contar do 5.º dia
seguinte à publicação do presente Aviso no «Diário da República».
A proposta acima mencionada encontra-se disponível para consulta no
sítio da Internet do Município de Sabrosa, em www.cm-sabrosa.pt, e na
Unidade Orgânica Flexível Obras, Serviços e Ordenamento do Território
da Câmara Municipal.
Todos os interessados podem apresentar por escrito reclamações,
observações e sugestões ou pedidos de esclarecimento, até ao termo do
referido período, dirigidos, sob a referência em epígrafe, ao presidente
da Câmara Municipal de Sabrosa, através do correio eletrónico
geral@cm-sabrosa.pt, por via postal ou por entrega presencial, no Bal-
cão Único de Atendimento da Câmara Municipal (Rua do Loreto, 5060-
-328 Sabrosa).
Para que conste, mandou-se publicar este Aviso no «Diário da
República» e outros de igual teor, que serão afixados nos lugares públi-
cos do costume, na comunicação social, no sítio da Internet do Município
de Sabrosa e na Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial em
(www.dgterritorio.pt).
19 de maio de 2020

O presidente da Câmara Municipal de Sabrosa
Domingos Manuel Alves Carvas

Deliberação
A Câmara Municipal de Sabrosa, na sua reunião ordinária de 14 de
maio de 2020, deliberou:
Aprovar, por unanimidade, de acordo com artigo 89.º do Decreto-Lei n.º
80/2015, de 14 de maio, a abertura do período de discussão pública da
proposta do Plano de Pormenor da Área de Acolhimento Empresarial de
Sabrosa - Ampliação da Zona Industrial de Sabrosa, através de aviso a
publicar no «Diário da República», e divulgar, através da comunicação
social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e no respetivo sítio
na Internet, do qual constam o período de discussão pública, a forma
como os interessados podem apresentar as suas reclamações, obser-
vações e sugestões ou pedidos de esclarecimento e os locais onde se
encontra disponível o conteúdo documental da proposta.
O período de discussão pública deve ser anunciado com a antecedên-
cia mínima de 5 (cinco) dias e terá a duração de 20 (vinte) dias úteis.
Sabrosa e Paços do Concelho, 19 de maio de 2020

O presidente da Câmara Municipal
Domingos Manuel Alves Carvas

613261436
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PORTO CONVOCATÓRIA
Na sequência da Convocatória do passado dia 6 de março, nos termos e
para os efeitos do artigo 58.º, conjugado com os artigos 59.º e 59.º-A -
alínea b), do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de novembro, e 27.º - n.º 2
- alínea b), dos Estatutos, convoco os Senhores Associados do Banco
Alimentar Contra a Fome - PORTO, registado pela Inscrição n.º 14/95, a
folhas 30 e 30 verso do livro n.º 6 das associações de solidariedade social
efetuado em 21.07.1994, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária
no próximo dia 23 de junho de 2020, às 18 horas, no Auditório da Igre-
ja de Perafita, sito na Praceta Padre Ângelo Ferreira Pinto, n.º 25, 4455-
-469 Perafita, com a seguinte Ordem do Dia:
1) Apreciação e votação do Relatório e Contas do exercício de 2019 e
do Parecer do Conselho Fiscal.

2) Outros assuntos de interesse.
Se à hora marcada nesta convocatória, não estiver presente mais de
metade dos associados com direito a voto, reunirá trinta minutos depois,
com qualquer número de presenças.
A Assembleia decorrerá no cumprimento das regras de saúde pública
e distanciamento social estabelecidas pelo Governo, nomeadamente
por via da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, de 31 de
maio de 2020, mormente nos seus art.

os
 6.º a 8.º.

Os documentos referentes ao ponto 1) da ordem de trabalhos encontram-
-se disponíveis para CONSULTA na sede e no sítio institucional do BACF
do Porto, nos termos do artigo 60.º - n.º 6, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014,
de 14.11.
Porto, 3 de Junho de 2020

O vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral
Alexandre Duarte Mendonça de Abreu e Lima


