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imóveis
arrendamentos

ALUGA-SE CASA
Com 3 quartos, sala de jantar, cozinha, WC completo, des-

pensa e lavandaria. Com terreno e arrumos.
Rua São Vicente n.º 116 1.º, junto à paragem 701

(Ermida) 380 €/ mês, com fiador
Tels.: 937 412 712 - 919 600 473

imóveis

VENDE-SE LOJA CENTRO Póvoa
de Varzim. Loja 144m2,montra 7
metros exposição. A 350 metros da
Rua da Junqueira. 115 mil euros.
R u a  S a n t o s  M i n h o  n º 9 .
☎ 937738664 / 934605055

OFEREÇA UMA
PRIMEIRA PÁGINA
DE ARQUIVO OU
PERSONALIZADA

paginas@jn.pt
222 096 245

PASSA-SE OU DÁ-SE À EXPLORAÇÃO
PÃO QUENTE C/ GRANDE FABRICO - NO GRANDE PORTO

Compra-se parte da produção.
Grande esplanada para eventos e restauração

Só para profissionais.
Mais informações: 914963166

veículos
COMPRO

AUTOMÓVEIS
LIGEIROS

PASSAGEIROS E COMERCIAIS
A PARTIR DO ANO 2003
PAGO A PRONTO

☎ 912143907

JN CLASSIFICADOS

PEQUENOS FORMATOS, 
GRANDES NEGÓCIOS.

NO PAPEL E NO DIGITAL.  
GRANDES NEGÓCIOS.

classifi cados.jn.pt

emprego

TROLHA (m/f) Maia

Empresa de construção civil,
sediada na Maia, pretende

admitir para entrada imediata

Contacto: 962 886 537

• TROLHAS
• CARPINTEIROS
• SERVENTES
Pagamento semanal

☎ 911584555

Night Club
Admite colaboradoras
Dá-se transporte, Média
de Ordenado 2500/mês
913 430 895

AVISO
ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO
DO CARGO DE DIREÇÃO SUPERIOR DE 1.o GRAU – DIRETOR 
MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA (M/F)
Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 19.o da Lei n.o 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação atual, adaptada à Administração 
Local pela Lei n.o 49/2012, de 29 de agosto, na atual redação, 
torna-se público que se encontra aberto procedimento con-
cursal para provimento do cargo de Direção Superior de 1.o 
grau – Diretor Municipal de Gestão Integrada, pelo prazo de 
10 (dez) dias úteis, conforme aviso (extrato) n.o 15395/2022, 
publicado no Diário da República, 2.a Série, parte J1, n.o 150, 
de 4 de agosto de 2022, e na Bolsa de Emprego Público 
(www.bep.gov.pt).
A indicação dos requisitos formais de provimento, perfi l exi-
gido, métodos de seleção e composição do júri constará da 
publicitação na Bolsa de Emprego Público.
A correspondente carta de missão encontra-se disponível 
para consulta em www.cm-pombal.pt/municipio/recur-
sos-humanos/procedimentos-concursais-cargos-de-di-
recao-superior-ou-intermedia/ e em https://servicoson-
line.cm-pombal.pt/recrutamento/, constituindo requisito 
obrigatório de admissão, entre outros, a declaração da sua 
aceitação.
A apresentação das candidaturas deve ser efetuada até ao 
termo do prazo de candidatura (19/08/2022).
Pombal, 4 de agosto de 2022

O Presidente da Câmara Municipal
Pedro Pimpão, Lic.

MUNICÍPIO DE POMBAL

emprego

PRECISA-SE (m/f)
ELETRICISTAS

AJUDANTES ELETRICISTAS
☎  967 571 230

EMPREGADA (m/f)
PARA BALCÃO CONFEITARIA

Com experiência. Bom
ordenado. Folga ao domingo

FOZ - PORTO
☎  964005720 - 964005721

- Cozinheiro/a
- Ajudante de
churrasqueira

Tlm.: 968 633 151
(m/f)

PRECISA-SE

PINTORES
Para a zona Norte do País. Com experiência

 913264806 ☎  910038178

CROMADOR
         Para cromagem
        com experiência

                                              Tel.: 938 543 631 

FÁBRICA
 DE

CANDEEI
ROS MGL      

        

precisa m/f

Para 
CANELAS – GAIA

PRECISA-SE
EMPREGADA DOMÉSTICA INTERNA

Que conduza bem e não fumadora, livre, para dormir no local
de trabalho em Braga, e acompanhar pessoa com alguma
deficiência a França. Alojamento, alimentação e salário
superior a 1.000€. Responder só nestas condições, com
referências em mensagem escrita para: ☎  936735764

PRECISA-SE

TROLHAS DE 1.ª
Ordenado acima da média

Contactos: 919400312 ☎  937964813

TROLHA /
/ PEDREIRO

FRANÇA
Ótimas condições de trabalho
Salário atrativo. Entrada Imediata

+351 935 961 483
topjobsett@gmail.com

(m/f)

MUNICÍPIO DE PENICHE
AVISO DE ABERTURA

(Extrato)
Torna-se público que, pelo Aviso (extrato) 
n.o 15189/2022, publicado no Diário da República, 
2.a Série, n.o  148, de 2 de agosto, se encontra 
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados da 
data da publicação na Bolsa de Emprego Público, 
o procedimento concursal na carreira/categoria de 
Técnico Superior abaixo identifi cado e publicitado 
em https://www.cm-peniche.pt/viver/recursos-hu-
manos/procedimentos-concursais/determinados 
tendo em vista ao preenchimento de 1 posto de tra-
balho previsto (e não ocupado) no mapa de pessoal 
do Município de Peniche, a saber:
–  Aviso (BEP): OE202208/0078 – 1 (um) posto de 

trabalho por tempo determinado, da carreira e 
categoria de Técnico Superior – Medicina Veteri-
nária – Serviço de Proteção Animal – Serviço de 
Sanidade e Pecuária.

Paços do Município de Peniche, 2 de agosto de 2022
O Presidente de Câmara Municipal
Henrique Bertino Batista Antunes

casa de férias

A L G A R V E  -  A L U G O
APARTAMENTOS Julho, Agosto e
Setembro .  Para  fé r ias .  Todos
equipados, a lguns c/piscina e
ga ragem.  Po r t imão ,  P ra ia  da
Rocha. Dias, semanas e quinzenas.
☎ 936736180

diversos
avisos

A PRAVI -Pro jec to  de  Apo io  a
Vítimas Indefesas teve autorização p/
realizar um peditório nos dias 08, 09,
10, 16,17, 23 e 24 de julho 2022. Nos
dias em que foi realizado o peditório,
conseguiu angariar o valor total de
€724,00.A todos os que nos ajudaram
e contribuíram nesta angariação de
fundos, o nosso muito obrigado!

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, IP

CONSELHO DIRETIVO
Legislação aplicável
Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março,
na sua versão atualizada
Código Penal
Data: 2022-06-30

AVISO
ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO DE UM ESTABELECIMENTO DE

APOIO SOCIAL SEM DENOMINAÇÃO
O Instituto da Segurança Social ordenou o encerramento administrativo
imediato de um estabelecimento de apoio social sem denominação, com as
seguintes características:
• exerce a atividade de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas;
• sem fins lucrativos;
• não estando licenciado;
• funciona sob a direção e responsabilidade de Alexandra Susana Ferreira
Martins e Márcia Sofia Martins Nascimento;
• está instalado em Rua do Novo, n.º 45, em Macieira, Lousada.

Porque ordenamos o encerramento do estabelecimento
O Instituto da Segurança Social, IP ordenou o encerramento, através da
Deliberação n.º 156/2022, de 2022-06-30, porque o estabelecimento estava
em atividade com deficiências graves nas condições de instalação, segu-
rança, funcionamento, salubridade, higiene e conforto, representando um
perigo potencial para os direitos dos utentes e a sua qualidade de vida.

Consequências do incumprimento da deliberação
Caso o estabelecimento seja reaberto ou a atividade de apoio social con-
tinue de forma ilegal, a entidade responsável será sujeita a procedimento
criminal pelo crime de desobediência.

Local e prazo de afixação do aviso
Este aviso deve estar afixado durante 30 dias na entrada principal do esta-
belecimento.

Consequência da não-afixação do aviso
Quem impedir a sua afixação será sujeito a procedimento criminal pelo
crime de resistência ou coação sobre funcionário. Quem o remover delibe-
radamente antes do fim do prazo de 30 dias será sujeito a procedimento
criminal pelo crime de arrancamento, destruição ou alteração de editais.

Pelo Conselho Diretivo
Catarina Marcelino
Vice-Presidente

Circulação Condicionada | A11

Na A11, no Nó de Barcelos, de 8 a 12 de agosto, das 21 às 7h, 

realizaremos trabalhos de benefi ciação do pavimento que implicarão 

alguns cortes de tráfego nos seguintes locais:

Ascendi Norte, Auto-Estradas do Norte, S.A.

Os condicionamentos e desvios estarão

devidamente sinalizados nos locais.

Para mais informações consulte regularmente 

o site Ascendi utilizando o código QR ao lado, 

aceda a www.ascendi.pt ou ligue 229 767 767 

(24H).

Datas Acessos afetados

8 de agosto
Via de entrada na A11, a partir do Nó de 

Barcelos, no sentido Barcelos - Braga

9 a 10 de agosto
Via de saída da A11 para Barcelos, no 

sentido Barcelos – Braga

11 de agosto
Via de saída da A11 para Barcelos, no 

sentido Braga – Barcelos

12 de agosto
Via de entrada na EN103, a partir do Nó de 

Barcelos, no sentido Barcelos – Braga

AVISO

A Auto-Estradas XXI – Subconcessionária Transmontana, 
S.A., informa que irão decorrer trabalhos de melhoria de 
pavimentos na A4, Autoestrada Transmontana, a partir do 
dia 4 de julho de 2022, durante o período noturno com-
preendido entre as 21 e as 7 horas. Estes trabalhos irão 
prolongar-se até ao início do mês de agosto de 2022.
Assim, agradecemos desde já a compreensão de todos os 
utentes que circulam na via, pedindo especial atenção e 
cuidado na circulação junto aos referidos trabalhos.
Número de telefone disponível para qualquer informação 
adicional ou pedido de assistência: +351 259 332 333.
Mais informações em: www.aetransmontana.pt

ANUNCIAR      FÁCIL

800 200 226
CALL CENTER

CHAMADA GRATUITA

222 096 245
ESPAÇO JN

espacojn@globalmediagroup.pt

222 096 179
BACKOFFICE

gestaoclientes@globalmediagroup.pt

veículos ensino emprego diversos imóveis relax

No período compreendido de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 de Julho de 2022, a
Associação Estrelinha sediada em Marco de Canaveses, Autorizada pela

Câmara Municipal de Matosinhos, realizou campanhas de Divulgação/Angariação de fundos
na cidade de Matosinhos em prol da sua causa, Apoio a Famílias Desfavorecidas, Com o total
angariado de 370€, a razão pela qual agradecemos a todos os Matosinhenses pela
contribuição, que permitirá a continuidade da ação da instituição e o crescimento da oferta de
respos tas  soc ia i s  necessá r i as  à  nossa  soc iedade .  Assoc iação  Es t re l i nha
Tel. 255 404 589. NIF: 510846076. NIB: 0036-0487-9910600259473. E-mail: estrelinha.associacao@gmail.com


