
Ofertas destinadas a diplomados pela EPADDP 

 

Referência nº 1 

Estágio Profissional na Zona de Cascais/Alcabideche 

Técnico de Produção Agrícola- Nível 4 

Exige-se: 

Desempenho de tarefas inerentes à Produção Agrícola Vegetal 
Assiduidade e Pontualidade 
Autonomia 
Proatividade 
Boa capacidade de relacionamento interpessoal 
De preferência com carta de condução 
 

Entrada imediata 

 

Caso haja interesse contactar a Escola para o email : geral.secretaria@epadd-paia.pt, 

mencionando, no assunto, a referência a que candidata. 

 

 

Referência nº 2 

Suinicultura na Zona de Leiria Norte 

Exige-se: 

Disponibilidade para o desempenho de todas as tarefas de maneio de maternidades, 

recrias e gestação de suínos 

 

Entrada imediata 

 

Caso haja interesse contactar a Escola para o email : geral.secretaria@epadd-paia.pt, 

mencionando, no assunto, a referência a que candidata. 
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Referência nº 3 

 

Estágio Profissional em exploração agrícola na Zona de Santiago do Cacém. 

Oferece-se alojamento com despesas incluídas. 

 

Entrada em Setembro/Outubro 

 

Caso haja interesse contactar a Escola para o email : geral.secretaria@epadd-paia.pt, 

mencionando, no assunto, a referência a que candidata. 

 

 

Referência nº 4 

 

Zona de Oeiras 

 

Aux. Agrícola/Jardinagem para exploração agrícola vegetal 

 

Caso haja interesse contactar a Escola para o email : geral.secretaria@epadd-paia.pt, 

mencionando, no assunto, a referência a que candidata. 

 

 

Referência nº 5 

Empresa na Aldeia do Meco- Sesimbra 

Técnico de Produção Agrícola- Nível 4 

Tratador de cavalos/quinta 

Exige-se: 

Desempenho de tarefas inerentes ao tratamento de cavalos 
Assiduidade e Pontualidade 
Sentido de responsabilidade 
Respeito pelos animais 
Dedicação ao trabalho a desenvolver 
Boa capacidade de relacionamento interpessoal 
 

Entrada imediata 

 

Caso haja interesse contactar a Escola para o email : geral.secretaria@epadd-paia.pt, 

mencionando, no assunto, a referência a que candidata. 
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Referência nº 6 

Empresa no ramo da Jardinagem com sede em Cascais 

Recruta ex-alunos que pretendam trabalhar nesta área 

Caso haja interesse contactar a Escola para o email : geral.secretaria@epadd-paia.pt, 

mencionando, no assunto, a referência a que candidata. 

 

 

Referência nº 7 

Empresa do setor Agrícola com sede em Angola 

Técnico de Hidroponia 

Exige-se: 

- Conhecimentos em Hidroponia 
- Conhecimentos técnicos das principais culturas agrícolas em Angola 
- Supervisão de projetos agrícolas 
- Agilidade física compatível com o trabalho agrícola 
- Bons conhecimentos de informática 
- Capacidade de trabalhar sob pressão 
- Disponibilidade para permanecer em Angola 
- Carta de condução 
 

Oferece-se: 

- Ordenado compatível 

- Alojamento incluído 

- Duas viagens anuais a Portugal 

 

Caso haja interesse contactar a Escola para o email : geral.secretaria@epadd-paia.pt, 

mencionando, no assunto, a referência a que candidata. 
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