
 

LICENCIADO/A EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Cargo: > Diretor/a Geral das Respostas Sociais: Estrutura Residencial para Idosos, Serviço de Apoio Domiciliário e 

Centro de Dia 

 

Local de trabalho: > Fundação Sarah Bei

 

Requisitos do/a candidato/a:  

> Curso superior na área da gestão de recursos humanos, concluído há mais de 3 anos

> Experiência profissional comprovada no desempenho das funções inerentes ao cargo, de pelo men

IPSS, instituições privadas ou públicas

 

Candidaturas: 

> Enviar por correio registado, até 6 de Fevereiro de 2015

Freixos, 3420-411 Tábua 

 

Documentos:  

> Carta de apresentação manuscrita, c

exercício do cargo 

> CV atualizado com fotografia 

> Documentos comprovativos 

 

NOTA: A candidatura deve responder ao presente anúncio e cumprir os requisitos constantes da ata do con

administração onde consta esta oferta, cuja cópia será facultada via e

 

 

 

 

 

LICENCIADO/A EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 
: > Diretor/a Geral das Respostas Sociais: Estrutura Residencial para Idosos, Serviço de Apoio Domiciliário e 

: > Fundação Sarah Beirão/António Costa Carvalho, concelho de Tábua 

> Curso superior na área da gestão de recursos humanos, concluído há mais de 3 anos 

> Experiência profissional comprovada no desempenho das funções inerentes ao cargo, de pelo men

IPSS, instituições privadas ou públicas 

6 de Fevereiro de 2015, para Fundação Sarah Beirão/António Costa, Quinta dos 

> Carta de apresentação manuscrita, com motivos da apresentação da candidatura, expectativas e objetivos para o 

A candidatura deve responder ao presente anúncio e cumprir os requisitos constantes da ata do con

administração onde consta esta oferta, cuja cópia será facultada via e-mail: geral@fundacaosarahbeirao.com

 

: > Diretor/a Geral das Respostas Sociais: Estrutura Residencial para Idosos, Serviço de Apoio Domiciliário e 

> Experiência profissional comprovada no desempenho das funções inerentes ao cargo, de pelo menos 2 anos em 

, para Fundação Sarah Beirão/António Costa, Quinta dos 

om motivos da apresentação da candidatura, expectativas e objetivos para o 

A candidatura deve responder ao presente anúncio e cumprir os requisitos constantes da ata do conselho de 

geral@fundacaosarahbeirao.com 


