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 Laborare Conseil, empresa especializada na seleção de pessoal europeu com mais de 18 anos 
de experiência e a única com certificado de qualidade ministerial neste campo, seleciona 

 
 

13 ENFERMEIROS/AS O DIPLOMADOS/AS E FUTUROS ENFERMEIROS/AS (ESTUDANTES DE 
ÚLTIMO CURSO)  

 
PARA TRABALHAR EM DOIS HOSPITAIS PÚBLICOS SITOS EM PARIS 

 

Requisitos 
 

- Ser Diplomado/a o Futuro/a Diplomado/a em Enfermaria, possuindo um diploma europeu válido 
seguinte as diretivas europeias. 

- Motivação para trabalhar em França e aprender una língua e uma cultura nova. 
 

O hospital oferece:  
 

- Mais de 25.000 euros brutos anuais para principiantes 
 

- Possibilidade de ser funcionário titular e ter sua praça despois duns 15/18 meses de trabalho 
sem ter a necessidade de fazer um exame oposição nem juntar outros méritos particulares.   

 

- Consideração da antiguidade adquirida seguintes as disposições da Função Pública 
Hospitalária 

 

- Direito a pontos: a experiência adquirida nestes hospitais contará como experiência profissional 
para a função pública portuguesa e dará direito a pontos, ao ser la hospitalização pública 
francesa. 
 

- Possibilidade de alojamento facilitado pelo Hospital (submetido a disponibilidade).  
 

- Data de incorporação: a definir com cada candidato/a, em função da sua situação 
administrativa e nível de francês inicial.  

 
Interessados entrar em contacto Yaël BRUGOS MIRANDA e com Magali BRAZ enviando 

CURRÍCULO: 
 infirmier@laborare-conseil.com  

 
O ao móbil + 33 6 25 50 68 37 

O por WhatsApp +34 691 328 071  

 
LABORARE CONSEIL é uma empresa certificada OPQCM nas áreas da seleção de pessoal, de recursos 

humanos e generalista. ISQ-OPQCM é o único organismo profissional francês com certificação de empresas 
de serviços intelectuais reconhecido pelo Ministério de Economia, Indústria e Emprego. 
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