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SWISSPORT HANDLING SELECIONA OPERADORES DE
ASSISTÊNCIA EM ESCALA PARA LISBOA E PORTO

«A SWISSPORT é uma empresa de prestação de serviços de assistência em escala, que exerce
actividade em 185 aeroportos. A SWISSPORT apresentou candidatura e foi admitida como candidata
no Concurso Limitado Internacional com Prévia Qualificação para a Selecção de um Prestador de
Serviços de Assistência em Escala a Terceiros nos Aeroportos de PORTO E LISBOA lançado pelo
INAC - Instituto Nacional de Aviação Civil.
PRETENDE OPERARADORES DE ASSISTENCIA EM ESCALA (PLACA) PARA OS
AEROPORTOS DE LISBOA E PORTO COM MAIS DE DOIS ANOS DE EXPERIÊNCIA
COMPROVADA.
SESSÃO DE INFORMATIVA:
PORTO - dia 21 de Novembro, das 11h00 às 13h00, e das 16h00 às 19h00, e dia 22 de Novembro
das 9h00 às 13h00, no Best Western Hotel Inca, Praça Coronel Pacheco, 52
LISBOA - 23 de Novembro, das 9h00 às 13h00 e das 16h00 às 19h00, e dia 24 de Novembro, das
9h00 às 13h00, no Holiday Inn Lisboa, Av. Antonio José de Almeida, 28
Os candidatos terão que apresentar:
Curriculum vitae, contendo:
Dados pessoais e de contacto;
Função / cargo profissional / categoria profissional;
Nº de anos de experiência na função / cargo profissional / categoria profissional;
Anteriores empregadores;
Formação obtida com indicação de entidade formadora e data da formação;
comprovativos / certificados da formação obtida
certificado de trabalho ou declaração da entidade empregadora em que seja explicitada a respectiva
profissão/categoria profissional e o correspondente tempo de exercício (ou documento da Segurança
Social ou das Finanças comprovativo destas informações).»
artigo publicado na página de internet "Net Empregos"
(18 Novembro 2011)

Actividade da Swissport Handling
Aquisição, administração e venda de participações no sector de serviços de despacho em terra, a
carga e descarga de aviões e outros meios de transporte com mercadorias, passageiros e bagagens, e
por conseguinte, poderá prestar entre outros os seguintes serviços; serviços de passageiros e
atendimento ao cliente, facturação, entrega de bilhetes, serviços de porta, serviços de chegadas e
transferência, salões, objectos perdidos, serviços de bagagem, serviços para passageiros especiais,
etc. Serviços de pista e similares, serviços de carge e correio. controlo de carga/comunicações,
combustível e óleo lubrificante, serviços de aeronave e de outros meios de transporte, representação
em escala, operações de voo, serviços de segurança, outros serviços relacionados com "handling" em
terra e com outros meios de transporte
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