
DGEstE – Direção Geral de Estabelecimentos Escolares 404330 

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

 

 

 

Data de divulgação: 10 fevereiro de 2023 

 

TÉCNICO PRODUÇÃO ANIMAL 

 

A Herdade dos Toucinhos, Unipessoal, Lda., sediada em Almodôvar, pretende 

contratar um técnico para a sua área de produção de ovinos. 

 

Requisitos: 

- Técnica produção animal ou outros 

- Dinâmico, responsável, assíduo, motivação para o desempenho das ações. 

- Com ou sem experiência (experiência será valorizada) 

 

Funções: 

- Realizar as atividades envolvidas e gestão diária do efetivo ovino existente, como também gestão da: 

alimentação, campos-agropecuários, cobrições, gestações, nascimentos, engorda, etc. 

- Organização e planeamento de estratégias para o bom desenvolvimento do efetivo. 

 

Oferece-se: 

- Integração numa empresa dinâmica e sólida  

- Remuneração compatível com a experiência e perfil do candidato 

- Subsídio de alimentação 

 

 

Os candidatos interessados deverão enviar CV para admin@toucinhos.com  
  

mailto:admin@toucinhos.com


DGEstE – Direção Geral de Estabelecimentos Escolares 404330 

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

 

 

Data de divulgação: 28 de novembro de 2022 

 

Empresa 

AGRIUS Sociedade Agrícola LDA 

 
 
 
 
 
 

Perfil pretendido 

- Curso Técnico de Produção Agropecuária; 

- Carta de condução 

- Carta de tratorista 

- Bom relacionamento interpessoal e capacidade de trabalhar em equipa; 

- Elevado sentido de responsabilidade, dinamismo e proatividade 

- Pessoa com espírito construtivo, dinâmico e de equipa 
 
 

Disponível para qualquer informação adicional. 

Catarina Vazquez 964342772 



DGEstE – Direção Geral de Estabelecimentos Escolares 404330 

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

 

 

Data de divulgação: 14 de outubro de 2022 

 
HERDADE DA MALHADINHA NOVA 

 
A Coudelaria da Herdade da Malhadinha Nova, S.A., localizada em Albernoa, 

no concelho de Beja, encontra-se a recrutar para a posição 

de Equitador/ Cavaleiro (m/f),para projeto de turismo, criação e competição. 
 

Perfil pretendido 

- Curso Técnico de Gestão Equina, Tratador de Equinos ou similar; 

- Conhecimentos de inglês; 

- Carta de condução (preferencial); 

- Bom relacionamento interpessoal e capacidade de trabalhar em equipa; 

- Elevado sentido de responsabilidade, dinamismo e proatividade. 
 
 

Oferece-se 

- Remuneração atrativa de acordo com a experiência demonstrada; 

- Regalias em vigor na Empresa; 

- Alojamento em Staff House; 

- Integração em empresa estável e sólida no mercado; 

- Ambiente de trabalho de jovem e dinâmico. 

- 

 
Se considera ter o perfil, envie o seu Curriculum vitae, com o título “Equitador/Cavaleiro” para 

recrutamento@malhadinhanova.pt 

mailto:recrutamento@malhadinhanova.pt


DGEstE – Direção Geral de Estabelecimentos Escolares 404330 

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

 

 

 

Data de divulgação: 28 de setembro de 2022 
 

LAGRA - Laboratório Agrícola do Alentejo 
 

Recrutamento: trabalhador para o Laboratório Agrícola do 
Alentejo pretende recrutar técnicos para a campanha da 
azeitona 2022/2023 (não necessita de formação específica) 

 

𝐀𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬/𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬: 

▪ Elaboração de análises relacionadas com azeitona; 

▪· Preenchimento da documentação associado análises realizadas; 

𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬: 

▪ Disponibilidade imediata; 

▪· Valoriza-se a experiência específica ambiente "campanha"; 

▪· Disponibilidade horária (regime de turnos rotativos em laboração contínua); 

▪· Sentido de responsabilidade e organização; 

▪ Facilidade de relacionamento interpessoal, espírito de equipa, espírito crítico e iniciativa; 

▪· Privilegia-se residência perto de Beja ou arredores. 
 
 

 
𝐎𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚: 

▪ Formação inicial; 

▪· Integração em equipa com espírito jovem e dinâmica. 
 

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐨𝐬: 

Caso o seu perfil corresponda ao referido neste anúncio, envie-nos o seu CV e carta de 
motivação para: angelapereira@lagra.pt 

mailto:angelapereira@lagra.pt


DGEstE – Direção Geral de Estabelecimentos Escolares 404330 

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

 

 

Candidaturas até 

dia 16 de Junho 

Duração Estágio9 

meses 

Integração na 

Agriloja 

Data de divulgação: 7 de junho de 2022 

 

 

“Crescemos juntos! 
O teu futuro começa aqui” 

Aceitas este desafio? 

Através do programa de estágios da AGRILOJA, podes conhecer um 

pouco mais da área deretalho e dar um boost à tua carreira. 

Ao longo dos 9 meses, terás oportunidade de crescer profissionalmente, 

conhecendo as váriasfunções de loja e quem sabe garantir o teu futuro connosco! 

 

 

O que temos para te oferecer? 

 Um plano formativo adaptado à área do retalho; 

 Conheceres-te a ti mesmo e quais as funções que mais te cativam; 

 Um bolsa de estágio, durante 9 meses, acima do salário mínimo nacional e com 

subsídio de alimentação; 

 Oportunidade de integrares a nossa equipa no fim do estágio; 

 

 

Calendário 
 

O que procuramos? 

 Habilitações Literárias – ao nível do 12º ano; 

 Interesse pela área do retalho; 

 Vontade de aprender e proatividade 

 
VEM CRESCER CONNOSCO! Faz-nos chegar a tua candidatura via email para 

recrutamento@agris.pt. Anexa o teu CV, localidade deresidência e contactos. O teu 

futuro começa mesmo aqui. 

mailto:recrutamento@agris.pt


DGEstE – Direção Geral de Estabelecimentos Escolares 404330 

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

 

 

 

Data de divulgação: 30 de março de 2022 

 

ÁREA de formação: 

Técnico de Produção Agropecuária 

 
EMPREGADOR: JJMR – SOCIEDADE AGRICOLA 

 

Principais responsabilidades: atividade ligada à área 

de vinhas e olivais 

 

 
Competências 

 Formação técnico-profissional com o curso de qualificação profissional nível IV, Técnico de 

Produção Agropecuária 

 

JJMR – SOCIEDADE AGRICOLA, LDA, NIF: 507087070, 

Estrada Velha de Vila de Frades, Borralha, VIDIGUEIRA 

 

Os candidatos interessados devem enviar os currículos para o email 

(contabilidade@moraisrocha.com 

mailto:contabilidade@moraisrocha.com


DGEstE – Direção Geral de Estabelecimentos Escolares 404330 

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

Data de divulgação: 21 de fevereiro de 2022 

 

 

 

ÁREA de formação: 

Técnico de Produção Agropecuária 

 
Responsável de linha de produção (Júnior) 

Processamento de frutos secos – Ferreira do Alentejo 

 

A Migdalo, empresa nacional dedicada à produção, transformação e comercialização de amêndoa 

mediterrânica no Alentejo, pretende admitir um responsável de Linha júnior para integrar a sua equipa, 

na unidade agroindustrial em Ferreira do Alentejo. 

 

Principais responsabilidades: 

Com report direto ao diretor de operações, o responsável / ou a responsável acompanhará e 

participará em todas as etapas do processamento industrial de receção, descasque, seleção e 

embalamento de amêndoa: 

 receção e pesagem de lotes de amêndoa; 

 descasque e extração do miolo de amêndoa; 

 seleção, calibre e embalamento do miolo de amêndoa; 

 participação na colheita de amostras e análises laboratoriais; 

 processamento de dados. 

 

Competências 

 Formação técnico-profissional ou licenciatura, na área Agroindustrial ou Agronómica, ou 

experiência profissional relevante no ramo industrial. 

 Interesse pelo processamento industrial de frutos secos. 

 Forte motivação para operar linhas industriais 

 Elevado sentido de responsabilidade e facilidade em tomar decisões; 

 Rigor, metódico e capacidade de estabelecer prioridades; 

 Capacidade de planeamento e de organização; 

 Facilidade de relacionamento interpessoal e de trabalhar em equipa; 

 Personalidade proactiva e com espírito de iniciativa 

 Idealmente com noções básicas de mecânica e eletricidade. 

Condução de empilhadores e multifunções. 

 

Disponibilidade para iniciar funções no imediato na zona de Ferreira do Alentejo. 

 

Os candidatos interessados deverão enviar o seu curriculum vitae para o email: geral@migdalo.com. 

mailto:geral@migdalo.com


DGEstE – Direção Geral de Estabelecimentos Escolares 404330 

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

Data de divulgação: 18 de fevereiro de 2022 

 

 

 

 

ÁREA de formação: 

Técnico de Gestão Equina 

 

Atividades/Responsabilidades: 

Monitores de Equitação para São Lourenço do Barrocal 

Local: Monsaraz · Alentejo · Portugal 

Contactos: responder para os recursos humanos: 

rh@barrocal.pt 

Telefone: 966 974 696 

mailto:rh@barrocal.pt


DGEstE – Direção Geral de Estabelecimentos Escolares 404330 

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

 

 

Data de divulgação: 16 de novembro de 2021 

 
 

Oferta de Trabalho- Operador de 

  Máquinas Agrícolas  

 
Somos um dos maiores Grupos Agro-Alimentar Portugueses, com uma forte implantação ibérica e 

contínua expansão internacional. Para exercer funções nas herdades na zona de Ferreira do Alentejo ou 

Avis, estamos a recrutar um(a) Operador de Máquinas Agrícolas, com o objetivo de desenvolver as 

seguintes atividades: 

 
 

Realização de tarefas agrícolas: Operar máquinas agrícolas, manutenção de equipamentos, 

aplicação de fitofármacos 

 
Competências e experiência requeridas: 

 Experiência como operador de máquinas agrícolas (preferencial); 

 Experiência em função semelhante adquirida na área agrícola; 

 Bons conhecimentos técnicos de mecânica são uma mais-valia; 

 Carta de condução de veículos ligeiros (obrigatório); 

 Licença de condução de veículos agrícolas de categoria II ou III ou carta de Condução 

categoria C (preferencial) 

 Formação COTS Operador de máquinas agrícolas - Conduzir e Operar Tratores em 

Segurança (preferencial). 

 Habilitação para aplicação de produtos fitofármacos (preferencial); 

 Habilitações: 9º ano (preferencial) 

 Sentido de responsabilidade, dinamismo, capacidade de aprendizagem e de adaptação; 

 Facilidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa; 

 Transporte próprio para o local de trabalho (obrigatório) 

 

Esta é a oportunidade para abraçares um novo desafio, adquirires competências e desenvolveres a 

tua carreira num Grupo internacional, onde valorizamos o teu crescimento e onde somos 

"Inspirados pelas Pessoas". 

 

Envia-nos o teu currículo para humanresources@sovena.pt! 

mailto:humanresources@sovena.pt


DGEstE – Direção Geral de Estabelecimentos Escolares 404330 – 

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

 

 

Contamos contigo! 

 

 
Data de divulgação: 5 de novembro de 2021 

 



DGEstE – Direção Geral de Estabelecimentos Escolares 404330 – 

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

 

 

 

Data de divulgação: 5 de novembro de 2021 

 

ÁREA de formação: 

Técnico de Gestão Equina 

 

Atividades/Responsabilidades: 

Monitores de Equitação para São Lourenço do Barrocal 

 

 
Local: 

Monsaraz 

 
Contactos: 

Vânia Ramalho 

Direção de Recursos Humanos 

São Lourenço do Barrocal 

7200 -177 Monsaraz, Portugal 

Telefone: +351 966 974 696 



DGEstE – Direção Geral de Estabelecimentos Escolares 404330 – 

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

 

 

 

Data de divulgação: 5 de setembro de 2021 

 

ÁREA de formação: Técnico de Produção Agropecuária - Trabalhadores 

agrícolas para a companhia agrícola da Quinta do Duque, Viana do 

Alentejo 

 

Atividades/Responsabilidades: 

 

Trabalhadores agrícolas para a companhia agrícola da Quinta do Duque 

 

Requisitos: 

Carta de Tratorista 

 

Contactos: 

Joaquim Amaral Cabral, Companhia Agrícola da quinta do Duque SA 

Telef.912643110 

Quinta do Duque 

7090-216 Viana do Alentejo 

joaquimcabral@quintadoduque.pt 

mailto:joaquimcabral@quintadoduque.pt


DGEstE – Direção Geral de Estabelecimentos Escolares 404330 – 

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

 

 

 
 

Data de divulgação: 5 de setembro de 2021 

 

O LAGRA - Laboratório Agrícola do Alentejo pretende recrutar 

técnicos analistas para a campanha da azeitona 2021/2022 

BEJA 

 

Atividades/Responsabilidades: 

 

▪ Elaboração de análises agroalimentares, especialmente relacionadas com 

azeitona; 

▪ Conhecer e aplicar as normas associadas ao uso de materiais de 

laboratório; 

▪ Preenchimento da documentação associado análises realizadas; 

 

Requisitos: 

▪ Formação académica ou técnica na área da Química ou similares; 

▪ Valoriza-se a experiência específica em análises agroalimentares (solos, 

foliares, azeitona e azeite), mas mais especificamente em ambiente 

"campanha"; 

▪ Disponibilidade horária (regime de turnos rotativos em laboração 

contínua); 

▪ Sentido de responsabilidade e organização; 

▪ Facilidade de relacionamento interpessoal, espírito de equipa, espírito 

crítico e iniciativa. 

 

Oferta: 

▪ Formação inicial; 

▪ Integração em equipa com espírito jovem e dinâmica. 

 

Contactos: 

Envie-nos o seu CV e carta de motivação a partir do facebook LAGRA 



DGEstE – Direção Geral de Estabelecimentos Escolares 404330 – 

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

 

 

 

Data de divulgação: 11 de agosto 

Técnico de Produção Agropecuária, zona de Évora 

 

Exploração Agropecuária, na zona de Évora (30 km), recruta: 

Técnico (a) de Produção agropecuária 

 

Funções: gestão operacional e maneio de efetivo bovino. 

 

Requisitos: 

 
- Curso Profissional ou Licenciatura em Zootecnia, Produção Animal, 
Enfermagem Veterinária ou similares; 

- Sentido de responsabilidade, organização, planeamento de tarefas e 
foco; 

- Boa capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal; 

- Experiência em condução de tratores. 

 
Condições 

- contrato de trabalho; 

- vencimento de acordo com a formação e experiência demonstrada; 

- 2 folgas semanais. 

 

Os candidatos interessados devem enviar o CV para: 

recrutamento.producao.animal@gmail.com 

mailto:recrutamento.producao.animal@gmail.com

