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CASAS
arrendamentos//norte

QUARTO
A CASAL ou 2 PESSOAS ou PESSOA SÓ

Em casa de respeito
Próximo dos correios da Boavista - Porto
226001004 ☎  965687937

JN CLASSIFICADOS

PEQUENOS FORMATOS, 
GRANDES NEGÓCIOS.

NO PAPEL E NO DIGITAL.  
GRANDES NEGÓCIOS.

classifi cados.jn.pt

DIVERSOS
outros

 

As melhores avaliações do mercado

CASA DE CRÉDITO POPULAR

www.casacreditopopular.pt | geral@casacreditopopular.pt

Abertos também aos sábados, das 9h às 15h:
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AGÊNCIAS: 
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Imprensa Nacional da Casa da Moeda 
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, das 9h às 15h:
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800 208 186
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PEÇAS DE OURO 

USADAS PARA 

VENDA NAS 

NOSSAS LOJAS
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Só Seniores
QUER SER BEM
CUIDADO(A)?

Estou ao vosso dispor..
Enf.ª Carla Sá

Famalicão - 911157162

EMPREGO
oferecem-se

APOIO DOMICILIÁRIO
V. N. Gaia

Faço limpeza doméstica, dou
b a n h o  a  i d o s o s ,  p e s s o a
acamada e a jovem com defi-
ciência. Tenho viatura própria

e facilidade na deslocação
Telem.: 911 565 885

SENHORA
Procuro de trabalho, tenho expe-
riência em cuidados a idosos
(não acamados), sei cozinhar,
arrumar, limpar, etc. Tenho dis-
ponibi l idade imediata.  Zona
Viana do Castelo, Ponte de Lima
Tlm: 931 31 25 19

EMPREGO
procuram-se

EMPREGO
procuram-se

EMPREGO - FRANÇA Admite-se
cortador de carne com experiência
comprovada. Entrada imediata.
Boas condições de trabalho. Para
supermercado português. Região
de Paris. + informações, l igue:
0033629774326

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL RECRUTA: Canalizadores,
c a r p i n t e i r o s ,  f e r r a g e i r o s .
☎ 918 749 574

Administrativo(a)
escritório

Alfena
Telem.: 961 652 931

Recrutamos P/ VILA DO CONDE

SERRALHEIROS/
CHEFES DE EQUIPA
recrutamentosmail@gmail.com

935 961 483

(m
/f)

RECRUTAMOS P/ OBRAS EM FRANÇA E NA BÉLGICA
- Chefe de Equipa de Cofragem;
- Carpinteiros de Cofragem 1.ª;
Oferecemos excelentes condições, empresa estável, com salá-
rios acima 2.500 €. CONTACTE-NOS: - T: +351 961787813 /
 T: +351 938263876 / T: +351 939113942 - JUNTA-TE A NÓS!

(M
/F)

Entrada imediata - Obras na Alemanha
ENCARREGADOS • CHEFES DE EQUIPA • GRUÍSTAS
CARPINTEIROS COFRAGEM 1.ª • PEDREIROS DE 1.ª

ARMADORES DE FERRO DE 1.ª • SERVENTES
Telems.: 919 470 458 | 919 472 956 (m/f)

OFICIAIS ELECTRICISTAS
c/ experiência em industria e manutenção.

SERRALHEIROS
Ordenado acima da média -  Zona da Maia.

911895585
eletricistas.maia@gmail.com

Precisa-se
OFICIAIS DE ELETRICISTA

CHEFES DE EQUIPA
E ENCARREGADOS

Entrada imediata. Com experiência
☎  934429828

PRECISA-SE (m/f)

ELETRICISTAS
E AJUDANTES
☎ 229618264 / 65
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CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE
PROCEDIMENTO CONCURSAL CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS

DE RECRUTAMENTO DE ENFERMEIROS (M/F)
Torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10
dias úteis, contados a partir da publicação em «Diário da
República», procedimento para constituição de reservas de
recrutamento para o exercício de funções de Enfermeiro/a, em
regime de contrato individual de trabalho, nos termos da Por-
taria n.º 153/2020, de 23 de junho. 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 Hospitalar Universitário do Porto, EPE.

Porto, 5 de fevereiro de 2021
A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos

Ilda Maria Correia de Magalhães

PROCURA-SE
TORNEIRO MECÂNICO

C o m  e x p e r i ê n c i a  o u
formação na área.

Zona V.N.Gaia.
☎ 933 921 434

UNIVERSIDADE DO PORTO > WWW.UP.PT          

ANÚNCIO DE RECRUTAMENTO

Dá-se conhecimento público de que se encontra aberto um 
processo de recrutamento e seleção com vista à constituição 
de uma Base de Recrutamento de Assistentes Convidados 
e de Professores Auxiliares Convidados na área científica da 
Psicologia para o Departamento de Psicologia da Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, 
aos quais podem candidatar-se os indivíduos que reúnam as 
condições fixadas no aviso disponível no seguinte endereço:

www.up.pt/recrutamentos

Universidade do Porto
CENTRO DE RECURSOS E SERVIÇOS COMUNS DA U.PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO > WWW.UP.PT          

ANÚNCIO DE RECRUTAMENTO

Dá-se conhecimento público de que se encontra aberto 
processo de recrutamento e seleção de 1 (um) Técnico Superior 
em regime de contrato de trabalho por termo incerto, para 
o Centro Desportivo desta Universidade ao qual podem 
candidatar-se os indivíduos que reúnam as condições fixadas 
no aviso disponível no seguinte endereço:

www.up.pt/recrutamentos

Universidade do Porto
CENTRO DE RECURSOS E SERVIÇOS COMUNS DA U.PORTO

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO / VIDRACEIRO
Para trabalhar em França - URGENTE

Em casa de particular p/ colocar janelas de pvc, alumínio e
madeira, vidros duplos, espelhos, estores e portas de garagem

COM CARTA DE CONDUÇÃO
0033661403383 adelinoloureiro@orange.fr

(m
/f)

Admitem-se (m/f)

Oficiais e Ajudantes
De instalação de elevadores

para Holanda e Bélgica
Entrada imediata. Condições aliciantes.

Tel. 915204288
CV para geral@worldlift.pt

CASAS
venda//zona norte

DIVERSOS
avisos

DIVERSOS
avisos
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Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto
Sob o n.º 629, a fls. 17, do livro C-3

CAPITAL SOCIAL - 175 000 EUROS
CONTRIBUINTE - 500 069 603

SEDE - Praça de Carlos Alberto, 77 a 79 - 4050-158 PORTO

CONVOCATÓRIA
  Convoca-se os Senhores Acionistas a reunirem-se em
Assembleia Geral Ordinária, exclusivamente por meios telemá-
ticos, não existindo disposição estatutária em contrário, nos
termos previstos na lei, no dia 31 de março de 2021, pelas 15
horas, para se ocuparem da seguinte ordem de trabalhos:
1.º - Discutir, aprovar ou modificar o Relatório de Gestão e as

Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de
2020. Analisar o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal,
bem como a Certificação Legal das Contas.

2.º - Votar a aplicação de Resultados de 2020 proposta pelo
Conselho de Administração.

3.º - Fazer a apreciação geral da Administração e da Fiscaliza-
ção da sociedade nos termos do art.º 455 do Código das
Sociedades Comerciais.

4.º - Deliberar pela dispensa da caução conforme previsto no
número 3 do artigo 396.º do CSC.

5.º - Alterar o objeto do pacto social, no seu art.º 4.º, acrescen-
tando ao existente: compra e venda de imóveis, aquisição
de imóveis para revenda e arrendamento de imóveis.

6.º - Tratar de qualquer outro assunto de interesse para a
Companhia.

Em conformidade com os Estatutos da Companhia, no seu
Capítulo IV, artigo 9.º, parágrafos 2.º e 3.º fazem parte da
Assembleia Geral todos os acionistas possuidores de 25 ou
mais ações, contanto que tenham sido averbadas no registo
respetivo. A cada acionista se contará um voto por cada grupo
de 25 ações até ao limite de 100 votos.
Porto, 5 de fevereiro de 2021

O Presidente da Assembleia Geral
Jorge César de Oliveira Espinheira (Dr.)
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EDITAL
RESOLUÇÃO DE EXPROPRIAR A PARCELA 14, SITA NA FREGUESIA DE NEGRELOS
(S. TOMÉ), CONCELHO DE SANTO TIRSO, DESTINADA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA

DENOMINADA "PARQUE SILVESTRE DO VERDEAL"
ALBERTO MANUEL MARTINS DA COSTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO
TIRSO:
Procede, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 11.º do Código das Expropriações, na redação
atual, à notificação dos proprietários e interessados desconhecidos, que, por deliberação da Câmara
Municipal de 26 de novembro de 2020 (item 10), com a fundamentação que dela consta, foi tomada
a resolução de requerer a declaração de utilidade pública da expropriação da parcela de terreno a
seguir indicada, e da existência da respetiva proposta de aquisição, fundamentada em relatório de
avaliação elaborado por perito da lista oficial de peritos avaliadores do Ministério da Justiça:
Parcela 14 - Parcela de terreno com a área de 355 m² (trezentos e cinquenta e cinco metros
quadra dos), a confrontar de norte com Rio Vizela, de sul com a parte restante do prédio e José Luís
da Silva Ferreira, de nascente com José Luís da Silva Ferreira e de poente com terreno do municí-
pio de Santo Tirso, a desanexar de prédio rústico sito no Lugar da Ponte, na freguesia de Negrelos
(S. Tomé), cuja descrição predial e inscrição matricial se desconhece, identificada na planta parcelar
anexa à pre sente ata contendo as coordenadas dos pontos que definem os limites da área a onerar,
reportados à rede geodésica, conforme disposto no n.º 2 do artigo 10.º do Código das Expropriações.
Os eventuais interessados dispõem do prazo de 30 dias, a contar da última publicação do presente
edital, para dizer o que se oferecer sobre a proposta de aquisição existente, podendo apresentar
contraproposta fundamentada em relatório de avaliação elaborado por perito da sua escolha, con fe-
rindo de imediato a esta Autarquia, a recusa ou a falta de resposta no prazo fixado ou de interesse
na contraproposta, a faculdade de apresentar requerimento para a declaração de utilidade pública
da expropriação, nos termos do disposto nos números 5 e 6 do artigo 11.º do referido Código.
Para efeitos do disposto no parágrafo anterior, os interessados podem solicitar toda a informação
necessária sobre a resolução de expropriar, designadamente sobre a proposta de aquisição por via
do direito privado, junto da Divisão Jurídica e de Execuções Fiscais, durante as horas normais de
expediente, quer por correio eletrónico: santotirso@cm-stirso.pt, quer por telefone: 252830400.
Santo Tirso, 28 de janeiro de 2021

O Presidente
Alberto Costa

OFEREÇA UMA PRIMEIRA PÁGINA
DE ARQUIVO OU PERSONALIZADA

paginas@jn.pt  |  222 096 245 

ANUNCIAR      FÁCIL

800 200 226
CALL CENTER

CHAMADA GRATUITA
222 096 245

ESPAÇO JN

espacojn@globalmediagroup.pt

222 096 179
BACKOFFICE

gestaoclientes@globalmediagroup.pt

ANUNCIAR      FÁCIL

veículos emprego

relax casas

diversos ensino

800
200
226

CALL CENTER

CHAMADA GRATUITA

ESPAÇO JN

222
096
245

BACKOFFICE
222
096
179


