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Bolsa de Emprego | Outubro 2008
Nome: Luís Miguel Martins Belém
918 336 289
Habilitações Literárias:
9º ano
Experiência Profissional: 1º emprego

Nome: Maria Lurdes de Oliveira
932 284 069
Habilitações Literárias:
12º ano
Experiência Profissional: Administrativa,
comercial,
recepcionista

Nome: Tânia Maria Viegas de Figueiredo 962 943 587
Habilitações Literárias:
9º ano
969 942 212
Experiência Profissional: Logística, armazenagem, Nome: Sara Bartolomeu Branco
Habilitações
Literárias:
12º
ano
facturação
Experiência Profissional: Técnica de Higiene e
Segurança no Trabalho
Nome: João Manuel Ferreira Duarte
912 050 718
e Ambiente
Habilitações Literárias:
9º ano
Experiência Profissional: Autocad, Photoshop,
Freehand, Pagemaker, Nome: Sónia dos Santos Quintaneiro 967 044 013
Licenciatura em
Inventor, Mastercam, Habilitações Literárias:
Arquitectura
Solidworks, CNC,
Torneamento e Fresagem Experiência Profissional: Arquitecta
914 416 509
Nome: Tyago Emanuel Rente
912 323 251 Nome: Rui Miguel Oliveira Abrantes
Habilitações Literárias:
L i c e n c i a t u r a
Habilitações Literárias:
9º ano
Engenharia Ciências
Experiência Profissional: Técnico Informática
Agrárias e Ambiente
Experiência Profissional: C u r s o d e T é c n i c o
Nome: Ana Elisabete Correia de Sousa 913 684 089
Superior de Segurança
Habilitações Literárias:
12º ano
e Higiene no Trabalho
Experiência Profissional: Animação sócio cultural
(Nível V) e de Formação
de Formadores
Nome: Sandra Gomes de Castro
967 266 024
Habilitações Literárias:
12º ano
Nome: Adriana Isabel Abreu
914 521 424
Experiência Profissional: Contabilidade
Habilitações Literárias:
Licenciatura em
Planeamento Regional
Nome: Rosa Marina Conde Ventura
911 949 375
e Urbano
Habilitações Literárias:
12º ano
Experiência Profissional: C u r s o t é c n i c o d e Experiência Profissional: 1º Emprego
Desenho de Construção
918 085 273
Civil, Administração e Nome: Marilucia da Costa Figueira
Habilitações
Literárias:
Licenciatura
em
Contabilidade
Serviço Social
Experiência Profissional: Assistente Social
Nome: Cristina Machado de Almeida
917 474 911
Habilitações Literárias:
12º ano
932 351 645
Experiência Profissional: Qualidade industrial, Nome: Maria Miguel Rosmaninho
Licenciatura em
facturação e secretariado Habilitações Literárias:
Engenharia e Gestão
Industrial
Nome: Daniela Cruz Ribeiro
913 444 016
Experiência Profissional: 1º emprego
Habilitações Literárias:
12º ano
Experiência Profissional: O p e r a d o r a d e c a i x a
(hipermercado)
ACIB - Associação Comercial e Industrial da Bairrada
Sede: Espaço Inovação - Zona Industrial de Vila Verde, Apartado 235 3770-305 Oliveira do Bairro T: 234730320 | acib@acib.pt
Delegação: Av. Eng. Tavares da Silva Edifício do Paço, Bl. 1 Loja A 3780-203 Anadia T: 231 516761| anadia@acib.pt
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Desfile de Moda do Concelho de Anadia
A ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, no âmbito
das actividades da candidatura ao MODCOM e em parceria com a
Câmara Municipal de Anadia, vai promover um Desfile de Moda do
Concelho de Anadia, a 18 de Outubro, durante a segunda edição da
Feira Social de Anadia, às 18h30, no Pavilhão dos Desportos da
cidade.
O objectivo desta iniciativa é divulgar a oferta do comércio local do
concelho, ao nível do vestuário, acessórios, cabeleireiro e maquilhagem como forma de apelar ao consumo
no comércio local.
Do desfile vão participar as seguintes lojas:
Ana Marques – Cabeleireiros
Casa das Meias
Cinderela Noivas
Corázon
Diva
Galeria Infantil
Lili Cabeleireiros
Lojas Lamara
Lojas M. Silva
Sala Sete
Sapataria Algazarra
Selina Cabeleireiros
Será um final de tarde cheio de glamour com as novas tendências para a estação que se aproxima.
Aliada ao desfile, a ACIB, em parceria com a Rede Social de Anadia, está a organizar uma campanha de
recolha de vestuário pelos comerciantes para o CAT – Centro de Acolhimento de Sangalhos.
Esta iniciativa conta ainda com o apoio do CADI - Centro de Atendimento e Desenvolvimento Integrado do
programa Escolhas de Anadia e com o patrocínio da Padaria/Pastelaria Santo António, da Malaposta, e da
Barros Gráfica, de Amoreira da Gândara.

Seminário Higiene e Segurança Alimentar
A ACIB vai organizar um seminário dedicado à higiene e segurança
alimentar, a 28 de Outubro, pelas 14h, na sua sede no Espaço Inovação,
na Zona Industrial de Vila Verde, com o tema: Higiene e Segurança
Alimentar - Seu cumprimento e fiscalização.
Esta acção tem como objectivos informar sobre a legislação e as regras
básicas de higiene e segurança alimentar, o seu cumprimento prático e a
fiscalização.

- Ter a situação regularizada face à administração fiscal e à segurança social e não se encontrar em
dívida no que respeita a apoios comunitários ou nacionais, independentemente da sua natureza e objectivos;
- Dispor de contabilidade organizada;
- Não se encontrar em situação de não pagamento da retribuição devida aos seus trabalhadores;
- Não ter sido condenada por violação da legislação sobre trabalho de menores e sobre discriminação no
trabalho e no emprego, nomeadamente em função do género;
- Dispor de situação líquida positiva, com excepção das empresas constituídas há menos de um ano ou criadas
ao abrigo do Programa NEST – Novas Empresas de Suporte Tecnológico.
Os destinatários desta iniciativa são todos os que na sua vida profissional manuseiam produtos alimentares,
empresários e colaboradores de estabelecimentos/actividades do comércio alimentar, responsáveis e
funcionários de estabelecimentos de restauração e bebidas, feirantes e vendedores ambulantes.
No seminário estarão presentes: uma representante da empresa Biogerm, Olga Magalhães, que explicará as
boas práticas de higiene e manipulação na cozinha; Carlos Freire da Planet Dust, que abordará o tema do
controlo de pragas; da ASAE estará presente o Eng. Jorge Claro que falará sobre a legislação relativa ao tema; e
Ana Oliveira e Lotário Coelho do Centro de Saúde Oliveira do Bairro. As intervenções terminam com a
apresentação de um caso prático de uma empresa.

Esta medida apoia a realização de estágios profissionais nas empresas beneficiárias com vista à inserção de
jovens com formação académica de nível superior. Para a realização dos estágios os jovens celebram um
contrato de formação em posto de trabalho com a empresa beneficiária do estágio.
As medidas no âmbito do INOV-JOVEM abrangem jovens com idade até 35 anos, habilitados com qualificação
de nível superior numa das áreas de formação previstas e que reúnam uma das seguintes condições:
- Jovens à procura do primeiro emprego;
- Jovens à procura de novo emprego.

Para mais informações e/ou inscrições, contacte a ACIB através do telefone 234 730 320 ou via e-mail:
acib@acib.pt.

Prémios Europeus de Iniciativa Empresarial | Concurso Aberto
A ACIB informa que estão abertas as candidaturas para os Prémios Europeus
de Iniciativa Empresarial (European Enterprise Awards), concurso lançado pela
Comissão Europeia, até 31 de Janeiro de 2009.

Cartão da Empresa
A ACIB informa que está em processo de constituição o Cartão da
Empresa, que permite conter, num único documento físico, os três
números relevantes para a identificação das pessoas colectivas
perante quaisquer autoridades e entidades públicas ou privadas.
Neste cartão estarão integrados o número de identificação de
pessoa colectiva (NIPC), o número de identificação fiscal das
pessoas colectivas e entidades equiparadas e o número de
identificação da segurança social (NISS) de pessoa colectiva.
O Cartão da Empresa permite eliminar dois cartões: o cartão de pessoa colectiva e o cartão de contribuinte das
empresas, que eram emitidos por dois serviços distintos da Administração Publica (o IRN e a DGCI), para dois fins
diferenciados (um para efeitos de registo da pessoa colectiva e outro para efeitos fiscais), apesar de conterem
exactamente o mesmo número de identificação.

Programa INOV-JOVEM | Candidaturas até 30 de Dezembro
A ACIB informa que estão abertas as candidaturas para a medida nº1 –
Estágios Profissionais, integrada no Programa INOV-JOVEM – Jovens
Quadros para a Inovação nas PME, que deverão ser apresentadas até
30 de Dezembro.

As candidaturas devem ser submetidas por via electrónica,
através do preenchimento de formulários disponíveis na página www.inovjovem.pt – e devem conter a definição do perfil de formação e das competências do
destinatário, o plano de estágio e as perspectivas de empregabilidade.
Durante o período de candidatura serão aprovadas as candidaturas que cumpram os requisitos de
acesso definidos na Portaria nº 586-A/2005, de 08 de Julho, e que sejam entregues até à data
estabelecida, até ao limite de 5000 jovens abrangidos.
De acordo com a Portaria, as empresas beneficiárias devem reunir os seguintes requisitos:
- Estar legalmente constituída;

Este concurso tem como objectivo recolher ideias inovadoras, com vista à
redução dos encargos administrativos para as empresas decorrentes da
regulamentação comunitária e está aberto a vilas, cidades, regiões e
comunidades bem como parcerias públicas e privadas entre autoridades e
empresários, programas educacionais e organizações empresariais.

Os candidatos devem apresentar a forma como a sua acção facilitou exponencialmente o mundo
empresarial e impulsionou a economia da sua região durante o período de dois anos anterior ao ano
de atribuição do prémio.
Haverá duas fases selectivas de qualificação para atribuição de prémios. A primeira fase será a nível
nacional e apenas os concorrentes que participarem na fase de selecção nacional serão
considerados nos Prémios Europeus.
As partes interessadas podem participar nos Prémios Europeus inseridas numa das cinco categorias:
- Promoção da iniciativa empresarial;
- Redução da burocracia;
- Desenvolvimento empresarial;
- Investimento em qualificações;
- Iniciativa empresarial responsável e inclusiva
Os candidatos serão seleccionados com base nos seguintes critérios:
- Originalidade e exequibilidade
- O impacto que possuírem na economia local
- A melhoria nas relações dos investidores locais
- Transferabilidade do projecto para outras regiões
Para mais informações, contacte o IAPMEI.

