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DM DEP DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate Académica o u  Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vlnculo Estado Posto AB gorla 0r ... ffsslonal 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de Planeamento e organização; Análise da informação Ucenclatura na área da especialização e formaçiio académica, que visam fundamentar e preparar a CTF P - Tempo DMCC DHS DRES Técnico Superior e sentido critico; Iniciativa e autonomia; inovação Ocupado Sociologia decisão; elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Indeterminado 
diversos graus de complexidade; executa outras atividades de apoio geral ou e qualidade; Trabalho de equipa e cooperação. 
especializado nas áreas de atuação do serviço, incumbindo-lhe genericamente 
gerir redes de parceria, promover a formação lntema da Rede Saciai, gerir e 
desenvolver a estratégia municipal para a Igualdade de género. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quauncado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 

licenciatura na área da especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a Planeamento e organização; Análise da Informação CTFP - Tempo 
DMCC OHS DRES Técnico Superior decisão; elabora, autonomamente ou em gnipo, pareceres e projetos com e sentido critico; Iniciativa e autonomia; Inovação Ocupado Antropologia diversos graus de complexidade; executa outras atividades de apoio geral ou e qualidade; Trabalho de equipa e cooperaçào. Indeterminado 

especlallzado nas áreas de atuação do serviço, Incumbindo-lhe genericamente 
elaborar estudos e diagnósticos sociais, participar no planeamento estratégico 
e operaclonal, avaliar e monitorizar planos e programas, gerir redes de 
parceria e apoiar tecnicamente o Sistema de Govemança da Rede Social. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de apllcaç3o de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a Planeamento e organização; Anâllse da informação licenciatura na área das decisão; elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com CTFP - Tempo 

OMCC DHS DRES Técnico Superior Ciências Sociais e Humanas diversos graus de complexidade; executa outras atividades de apoio geral ou e sentido crítico; Iniciativa e autonomia; Inovação Indeterminado Ocupado 
especializado nas áreas de atuação do serviço, lncumblndo·lhe genericamente e qualidade; Trabal ho de equipa e cooperação. 
elaborar Estudos e Diagnósticos Sociais, participar no planeamento 
estratégico e operacional, avaliar e monitorizar planos e programas, gerir 
Redes de Parceria e apoiar tecnicamente o Sistema de Govemança da Rede 
Social. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallncado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva ârea de 

Licenciatura na área das especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a Planeamento e organização; Análise da informação CTFP - Tempo 
DMCC DHS DRES Técnico Superior Relações Publicas e decisão; elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com e sentido critico; Iniciativa e autonomia; Inovação Indeterminado Vago 

Publicidade diversos graus de complexidade; executa outras atividades de apoio geral ou e qualidade; Trabalho de 
especializado nas áreas de atuação do serviço, incumblndo·lhe genericamente 

_.A desenvolver a comunicação Interna e externa do DHSe da Rede Soclal1 .t O) organizar eventos do DHSe da Rede Social e desenvolver o plano de --- >� comunlcaçao do 9epartamento. ... - ?' 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formaçao 
DM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/ Atividade AB gorla Proflcclonal 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 

120 ano de escolaridade, 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

DMCC DHS DRES Assistente Técnico ou curso que lhe seja obtidos através de curso do ensino secundário ou equlvalente, Incumbindo-
lhe genericamente assegurar procedimentos administrativos Inerentes às equiparado competências do serviço (expediente, documentos de despesa, requisições, 
propostas, carregamento base dados e sua atualização), comunicar com 
clientes Internos e externos, gerir consumivels necessários ao funcionamento 
do serviço e executa tarefas de apoio administrativo a projetos específicos. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão; elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade; executa outras atividades de apoio geral ou 

Licenciatura na área das especlallzado nas áreas de atuação comuns, Instrumentais e operativas dos 
OMCC DHS DRES Técnico Superior Cíênclas Sociais e Humanas órgãos e serviços. Elabora, participa e propõe o planeamento e avaliação das 

atividades sob a sua responsabilidade direta no domínio do desenvolvimento 
de recursos sociais, promovendo e gerindo parcerias. Analisa, diagnostica e 
avalia processos de habitação no âmbito do PMHAS. Desenvolve 
acompanhamentos psicossoclals e gere dinâmicas com a população numa 
lóglca de parceria e em rede. Promove projetos de Intervenção 
socloterritorfal. Representa a UO em assuntos da sua responsabllldade, 
tomando opções de lndole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações 
superiores. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcaç�o de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

120 ano de escolaridade, obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo-

DMCC OHS GACG Assistente Técnico ou curso que lhe seja lhe genericamente exercer funções de secretariado, assegurar procedimentos 
administrativos de comunicação interna e externa do serviço, elaborar oficlos, equiparado propostas a reunião de câmara, relatórios, informações, PRO, requisições e 
outros processos referentes ao planeamento e à coordenação do DHS, gerir 
as questões relacionadas com a conservação e manutenção das instalações 
do OHS, Apoiar a realização dos plenários do CLAS e o funcionamento 
administrativo da Rede Social, 

02-07-2020 

Perfil de Competências 

Conhecimentos e experiência; Organização e 
método de trabalho; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Iniciativa e autonomia. 

Orientação para o serviço publico; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Iniciativa e autonomia; Trabalho de equipa 
e cooperação. 

Conhecimentos e experiência; Organização e 
método de trabalho; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Iniciativa e autonomia. 
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CTFP - Tempo 
Jndeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
tndeterminado 
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Estado Posto 

Vago 

Vago 

Ocupado 
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UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formaçao 

DM DEP DIV AB oorta Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfll de Competências Vinculo Estado Posto 
Proflsslonal 

ueune os 00Jet1vos oe awaçao oa umoaoe orgamca que 01rige, tenoo em 
conta os objetivos gerais estabelecidos; constrói uma visão estratégica e 
missão para o Departamento, devendo garantir a sua assunção por parte de 
todos os trabalhadores; orienta, controla e avalia o desempenho e a eficiência 
dos serviços dependentes com vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar; garante a coordenação das 
atividades e a qualidade técnica da prestação de serviços na sua liderança e gestão das pessoas; Orientação para o dependência; gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e 
tecnológicos afetos à sua unldade orgânica, otimizando os meios e adotando serviço püblico; Planeamento e organização; 

Diretor de Conhecimentos especializados e experiência; Comissão de DMCC DHS Ucenclatura medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a Ocupado Departamento qualidade técnica do trabalho produzido na sua unldade orgânica e garante o Anàllse da informação e sentido critico; Trabalho Serviço 
cumprimento dos prazos adequados à encaz prestação do serviço, tendo em de equipa e cooperação; Decisão; Representação e 
conta a satisfação do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento colaboração lnstltuclonal. 
profissional no local de trabalho; divulga Junto dos trabalhadores os 
documentos Internos e as normas de procedimento a adotar pelo serviço, 
bem como debate e esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos 
objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a responsablllzaç:ão 
por parte dos trabalhadores. Coordena e orienta estrategicamente o 

rl:1 ......... , .... -. ,tp 1 ....... 1 rl:1 D,...i,. c ...... 1 .. 1 ..... ·-··-- :1 

Exerce, com responsabllldade e autonomia têcnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especiallzaç3o e formação académica, que visam fundamentar e preparar a Planeamento e organização; Análise da informação 

Licenciatura na área da decisão; elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com e sentido critico; Iniciativa e autonomia; Trabalho CTFP - Tempo DMCC DHS Técnico Superior Psicologia diversos graus de complexidade; executa outras atividades de apoio geral ou de equipa e cooperação; Orientação para o serviço Indeterminado Ocupada 
especializado nas áreas do serviço onde se Integra, lncumbindo·lhe público. genericamente elaborar e participar no planeamento e avaliação das 
atividades sob a sua responsabilidade direta no dominlo do desenvolvimento 
de recursos sociais, promovendo e gerindo parcerias, representar o serviço 
em assuntos da sua responsabllldade, tomando opções de índole técnica, 
enquadradas por diretivas ou orientações superiores. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

Licenciatura na área de decls�o; elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Planeamento e organização; Análise da informação CTFP • Tempo DMCC DHS Técnico Superior Economia diversos graus de complexldade; executa outras atividades de apoio geral ou e sentido. crítico; Iniciativa e autonomia; Inovação Indeterminado Ocupado 
especializado nas áreas de atuação do serviço onde se Integra, Incumbindo· e qualidade; Trabalho de equipa e cooperação. 
lhe genericamente planear, executar e gerir projetos de Intervenção socio 
territorial e de planeamento estratégico e coordenação, recolher, sistematizar 
e gerir Informação de bases de dedos, representar o serviço em assuntos da 
sua responsabllldade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por -.,, . ... , _ _  
diretivas ou orientações superiores. -
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UNI/G cargo/Carreira/Cate Area de Formação 

DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 
Proflsslonal 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallac;ão e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

Licenciatura na área da decisão; elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Planeamento e organização; Análise da Informação CTFP - Tempo OMCC OHS Técnico Superior Gestão diversos graus de complexidade; executa outras atividades de apoio geral ou e sentido critico; Iniciativa e autonomia; Inovação Indeterminado Ocupado 
especializado nas áreas de atuação do serviço onde se Integra, Incumbindo- e qualidade; Trabalho de equipa e cooperação. 
lhe genericamente planear1 executar e gerir projetos de intervenção socio 
territorial e de planeamento estratégico e coordenação, recolher, sistematizar 
e gerir Informação de bases de dados e representar o serviço em assuntos da 
sua responsabllldade, tomando opções de lndole técnica, enquadradas por 
diretivas ou orientações superiores. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de - �  . .  
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos : 

�;j_� .1 órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, Conhecimentos e experiência; Organização e I 
12° ano de escolaridade, obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo- método de trabalho; Trabalho de equipa e CTFP - Tempc 1. 

DMCC OHS Assistente Técnico ou curso que lhe seja lhe genericamente assegurar procedimentos administrativos de comunicação cooperação; Relacionamento Interpessoal; lndeterminad �!>ado - ):, 
equiparado Interna e externa do serviço, tais como elaboração de ofícios, propostas a Iniciativa e autonomia. 

i 
,,--

� reunião de câmara, relatórios, lnrormações, PRO, requisições e outros � ... �✓-"· --· 

processos referentes ao planeamento e à coordenação do OHS, e atualizar as e:, 
bases de dados. [") � __, i-

t> ;ih. .._ .. 
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) � 
Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com l> � "> -
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, ,- - e:, i-
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos /) ..,,. � -e:, 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de Orientação para o serviço público; PlaneiJmento e ' �20 especialização e formação académica, que visam rundamentar e preparar a organização; Análise da Informação e sentido 

OMCC OHS Técnico Superior licenciatura na área da decisão; elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com critico; lniciativa e autonomia; Trabalho de equipa CTFP - Tempc ,r.'gn 

� 
Terapêutica Ocupacional lndeterminad diversos graus de complexidade; executa outras atividades de apoio geral ou e cooperação. 

( j) especializado nas áreas de atuação do serviço, lncumblndo·lhe genericamente 
planear e acompanhar as atividades do Centro Engenheiro Álvaro de Sousa e r 
operactonallzar aquelas que forem da área da terapia ocupacional, efetuar a 
artlculação com parceiros externos e participar em redes de parcerias locais. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultlvas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a Planeamento e organização; Análise da informação 

Licenciatura na �rea das decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com e sentido critico; Conhecimentos especializados e CTFP • Tempo 
DMCC OPOT Técnico Superior Ciências Sociais e Humanas diversos graus de complexldade, executa outras atividades de apoio geral e experiência; [nevação e qualidade; Tolerâncla à Indeterminado Ocupado 

especializado. pressão e contrariedades. Especificamente, apoia a estruturação de projetos estratégicos em articulação 
Interna e externa, promove a recolha e análise de Informação que dá suporte 
ao programas e projetos e colabora no levantamento, planeamento, execução 
e avaliação do plano de capacitação das redes de parceiros nos programas do 
serviço. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

...... . . . ..... , �· .,. ' 
Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Profl�slonal 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Planeamento e organização; Adaptação e melhoria Licenciatura na área de diversos graus de complexidade, e>cecuta outras atividades de apelo geral e CTFP - Tempo 

DMCC DPDT Técnico Superior contínua; Iniciativa e autonomia; Inovação e Ocupado Arquitetura especializado. Indeterminado 
Especificamente, contribui com um conjunto de saberes, Informação técnica e qualidade; Trabalho de equipa e cooperação. 
experiência profissional, essenciais ao adequado desempenho das funções 
para a lmplementaçao dos projetos e Programas do serviço, promovendo a 
capacitação dos diferentes parceiros em particular no que se refere ao 
envolvimento de serviços do Município, escolas, comunidade e diversos 
grupos de crianças e Jovens, estimulando a sua participação. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de Realização e orientaç!o para resultados; 

12° ano de escolaridade, curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
DMCC DPDT Assistente Técnico ou curso que lhe seja arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, Conhecimentos e experiência; Adaptação e CTFP . Tempo Ocupado melhoria contínua; Trabalho de equipa e Indeterminado 

equiparado economato e atendimento ao cliente. Especificamente exerce funções de cooperação; Iniciativa e autonomia. colaboração e apoio com a representante do Municlplo na CPOC, 
assegurando que a Comissão dispõe dos materiais, equipamentos e demais 
condições logistlcas, necessárias ao bom funcionamento, bem como apoio na 
execução do Plano de Ação da CPCJC. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formaç:So académica, que visam fundamentar e preparar a Planeamento e organização; Anállse da Informação 

Licenciatura na área de decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com e sentido critico; Conhecimentos especializados e CTFP . Tempo 
DMCC DPDT Técnico Superior Direito diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e experiência; Inovação e qualidade; Tolerância â Indeterminado Ocupado 

especializado, especlflcamente, garante a Instrução de processos que lhe são 
distribuídos, colabora no acompanhamento de Processos de Promoção e pressão e contrariedades. 
Proteção e assegura com qualidade as funções de secretária da CPCJ, de 
acordo com o previsto na lei, representando a Presidente nas lmposslbiUdades 
e apoiando toda a atividade da CPCJ quer na modalidade restrita quer na 
alargada. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, Organização e método de traba••-· - -

l 20 ano de escolarfdade, arquivo, secretariado, contablUdade, recursos humanos, aprovisionamento, melhoria contir üâ;'"Tí.,_ CTFP • Tempo 
OMCC DPDT Assistente Técnico ou curso que lhe seja economato e atendimento ao cliente. Especificamente exerce funções de cooperação; Rt acío�� o Indeterminado Ocupado 

equiparado colaboração e apoio com a representante do Município na CPOC, lnlclativa e aut nomla. ► assegurando que a Comissão dispõe dos materiais, equipamentos e demais 
condições loglstlcas, necessárias ao bom funcionamento, organização do M :t � 
arquivo dos Processos de Promoção e Proteção, bem como apoio de j.ai > secretariado à Presidente da CP□. e> 
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DM OEP DIV 

DMCC DPDT 

DMCC DPDT 

DMCC DPDT 

DMCC DPDT 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Chefe de Divisão 

Area de Formação 
Académica ou 

Prnflcslonal 

Licenciatura na área de 
Serviço Social 

Licenciatura 

Licenciatura 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Compet@nclas/Atlvldade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
espedallzaçãio e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 
Especificamente, colabora no acompanhamento de Processos de Promoção e 
Proteção, articulando com a entidade sinallzadora e demais entidades 
envolvidas e garante a participação enquanto representante da CPCJC em 
estruturas de rede. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológlcos 
afetos â sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
pennltam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados â eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento profissional no 
local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e 
as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a responsabilização por parte dos 
trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica e Identifica as necessidades de 
formação especifica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualldade e cumprimento do período normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente exercer funções de colaboração e apoio com a representante 
do Munlclplo na CP□C, assegurando que a Comissão dispõe dos materiais, 
equipamentos e demais condições loglstlcas, necessârias ao bom 
funcionamento, bem como apoio na execução do Plano de Ação da CPOC. 

0Z007-2020 

Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Análise da Informação e sentido critico; 
Conhecimentos especializados e experiência; CTFP _ Tem Adaptação e melhoria contínua; Trabalho de equipa I d . 

p
d
o 

e cooperação; Tolerância à pressão e " etermina 0 
contrariedades. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especlallzados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

CTFP • Tempo 
Indetennimido 

Ocupado 

Ocupado 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da Informação e sentido critico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Representação e 
colaboração Institucional. 

Regime 
Substituição C.M.C. Ocupado 

Realização e orientação p�1iltadQJiº 

Conhecimentos e expert{hcia; 
cooperação; Relacionam lnto lnterpe�� J 
lnlciativa e autonomia. � ___ 

Ocupado 
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OM OEP DIV 

DMCC OPOT 

OMCC OPDT 

OMCC OPDT 

DMCC OPOT 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

MAPA OE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especlallzac;ão e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

Perfil de Competências Vinculo 

Análise da Informação e sentido critico; 
licenciatura na área das decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e proje�os com 
cr 1 5 1 1 H diversos graus de comple,c:ldade, executa outras atividades de apoio geral e 

Conhecimentos especializados e experiência; CTFP _ T Adaptação e melhorla continua; Trabalho de equipa 1 d 
empo 

e cooperação; Tolerância à pressão e n eterminado 
contrariedades. 

enc as oc a s  e umanas especializado. 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área da 
Psicologia, Educação de 
Infância, Sociologia, ou 
demais Ciências Sociais e 
Humanas 

Licenciatura na área da 
Pslcotogia, Educação de 
Infância, Sociologia, ou 
demais Ciências Sociais e 
Humanas 

Especificamente, colabora no acompanhamento de Processos de Promoção e 
Proteç3o, articulando com a entidade sinallzadora e demais entidades 
envolvidas, avaliando o grau de perigo, propondo a medida adequada e 
gerindo a sua aplicação e colabora no âmbito das atívldades previstas no 
Plano de Ação da CP□C. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas âreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexldade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 
Especlficamente, contribui para o planeamento, execução e avaliação dos 
projetos e programas do serviço que promovem as condições para a 
participação de crianças e jovens nos processos de tomada de decisão com 
Inovação e qualidade, Introduz novas parcerias estratégicas, colabora na 
produção de materiais e estratégias participativas com envolvimento de 
grupos de crianças e jovens; contribui para a formação de agentes educativos 
em processos de desenvolvimento comunitário. 

Conhecimentos e experiência; Organização e 
método de trabalho; Adaptação e melhoria 
continua; Responsabllldade e compromisso com o 
serviço; Tolerância à pressão e contrariedades. 

Planeamento e organização; Análise da Informação 
e sentido critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Inovação e qualidade; Trabalho de 
equipa e cooperação. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultlvas, de estudo, 
planeamento, programaç3o, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Planeamento e organização; Conhecimentos 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e especializados e experiência; Inovação e 
especializado. qualidade; Relaciona Jlel\lO,lol.ÇJllessoal · Trabalho 
Especificamente, dinamiza parcerias e redes de trabalho nas áreas da de equipa e cooperai �o. ::::c:J 
educação aplicando conhecimentos sobre o desenvolvimento Infantil e juvenil 
e pedagogia para a dinamização de grupos de diferentes faixas etárias com 
metodologias participativas, e gestão de projetos, contribui para o 
planeamento e avaliação das medidas de capacitação dos programas do 
serviço que Implicam os seus saberes especializados. u 

02•07-2020 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Vago 

Vago 

Vago 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação 
DM DEP DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate Académica ou Atribuição Competências/Atividade 

AB gorla Proflsslonal 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallrlcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área da de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 

Pslcologla, Educação de especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

DMCC DPDT Técnico Superior Infância, Sociologia, ou decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
demais Ciências Sociais e diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
Humanas especlallzado. 

Especificamente, contribui com um conjunto de saberes, Informação técnica e 
experiência profissional essenciais na articulação de redes e parceiros com 
foco na prevenção do risco e do perigo de crianças e jovens, capacitação de 
agentes comunitários de 1 a llnha e promoção da capacitação parental. 

Submete a despacho dos eleitos locals assuntos que dependam da sua 
resolução; colabora na elaboraç�o dos Instrumentos de gestão prevlslonal e 
dos relatórios e contas; estuda os problemas de que sejam encarregados pelo 
presidente dos ôrgãos executivos e propõe as soluções adequadas; promove 
a execução das decisões e das deliberações dos órgãos executivos nas 
matérias que Interessam à respetiva unidade orgãnlca; define os objetivos de 
atuação da unidade orgãnlca que dirige, tendo em conta os objetivos gerais 
estabelecidos; orienta, controla e avalia o desempenho e a eficiência dos 

OMCC Diretor Municipal Licenciatura serviços dependentes com vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar; garante a coordenação das 
atividades e a qualidade técnica da prestação de serviços na sua 
dependência; gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e 
tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando 
medidas que permitam slmpllflcar e acelerar procedimentos; assegura a 
qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o 
cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em 
conta a satisfação do Interesse dos destinatários. 

Exerce, com relativo grau de autonomia e responsabllidade, funções de chefla 
técnica e administrativa de assistentes técnicos afetos a áreas administrativas 
e por cujos resultados é responsável; realiza atividades de programação e 12° ano de escolaridade, organização do trabalho do pessoal que coordena, seguindo orientações e 

DMEI OAM DGEV Coordenador Técnico ou curso que lhe seja diretivas superiores, nomeadamente as relativas ao pessoal, contabllldade, 
equiparado expediente, património e aprovisionamento e outras de apoio Instrumental; 

executa trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior 
complexldade. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escoloridade obrigatória Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe 
genericamente exercer vlgllâncla nos Jardins e parques lnfantis1 sendo 
responsável pelos bens e equipamentos, cuida dos utilizadores de menor 
Idade e participa superiormente as ocorrências. 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 

DMEI DAM DGEV Encarregado Escolaridade obrigatória sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e realiza tarefas de 
Operacional programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 

sob sua coordenação. 

0J:-07°2020 

Perfll de Competências 

Orientação para o serviço publico; Planeamento e 
organização; Conhecimentos especializados e 
experiência; Trabalho de equipa e cooperação; 
Negociação e persuasão. 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da Informação e sentido critico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Visão estratégica; 
Representação e colaboraçào Institucional . 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Coordenação; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; 
Relacionamento Interpessoal; Tolerâncla â pressão 
e contrariedades. 

,.. . . . . .. ... , ..... 
Vinculo Estado Posto 

CTFP • Tempo Vago Indeterminado 

Regime 
Substituição de Ocupado 
Outro Organismo 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

.... ..... . .. , .. . .... .. 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formaçlio 

OM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 
AB gorla Prnflsslnnal 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsãvel por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

OMEI OAM OGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantaçao, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanitárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultlva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

OMEI OAM OGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

adequadamente; procede igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos instrumentos. 

��1;- ► Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem defl'nldas e com graus de i -· .. 

� complexidade variávels e executa tarefas de apoio elementares, Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Temp bc padi:> ! ► DMEI DAM OGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
genericamente exercer vlgllâncla nos Jardins e parques Infantis, sendo Tolerância à pressão e contrariedades. lndetermínac 

� ( 
Ç' ....., -

� responsável pelos bens e equipamentos, cuida dos utlllzadores de menor 
- '--Idade e participa superiormente as ocorrências. -

Q " - e: l.s 
� 

,-, 
� e p ' ,..., la 

Cultiva flores, ârvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 

/) :  
- e:, i. z jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao - ,..., -

normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conse.rvação; � r:i?O procede à limpeza e conservac;�o dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· Orientação para o serviço pl.Jbllco; Trabalho de CTFP • Temp r:111'-

� OMEI OAM OGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminac b � ]) propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância â pressão e contrariedades. ( i,.__ adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, r 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu Orientação para o serviço público; Trabalho de 

OMEI OAM DGEV Encarregado Escolaridade obrlgatórla 
sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e reallza tarefas de equipa e cooperação; Coordenação; CTFP - Tempo Ocupado 

Operacional programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal Relacionamento Interpessoal; Tolerância à pressão Indeterminado 
sob sua coordenação. e contrariedades. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

,.. 1 • • • . .. . .,. ,,.. . .  Are• d e  Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 
Proflsslonal 

Cultiva nores, ârvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP . Tempo DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Ocupado 
propagação. preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. indeterminado 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanltârios, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Exerce runções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu Orientação para o serviço público; Trabalho de 
DMEI DAM OGEV Encarregado Escolaridade obrigatória sector de atividade, por cujos resultados é responsâvel, e realiza tarefas de equipa e cooperação; Coordenação; CTFP . Tempo Ocupado Operacional programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal Relacionamento Interpessoal; Tolerância à pressão Indeterminado 

sob sua coordenação. e contrariedades. 

Exerce funções de chefia do pessoal da carreira deAsslstente Operacional e de 
coordenação geral de todas as tarefas realizadas pelo pessoal afeto aos Orientação para o serviço públlco; Trabalho de sectores de atividade sob sua supervisão, designadamente: tem a seu cargo a 

DMEI DAM DGEV Encarregado Geral Escolaridade obrigatória previsão, plantncação e controlo do movimento diário das viaturas, bem como equipa e cooperação; Coordenação; CTFP . Tempo Ocupado Operacional a Informação estatística e controlo das requisições respeitantes ao serviço; Relacionamento Interpessoal; Tolerância à pressão Indeterminado 
coordena as propostas dos encarregados operacionais relativas ao pessoal e contrariedades. 
afeto ao serviço sob sua responsabilidade. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins pUbllcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· Orientação para o serviço pUbllco; Trabalho de CTFP. Tempo DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e f lores, ao ar llvre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relactonamento interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanitárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Orientação para o serviço público; Tra � lho d Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 
Ç1f · T➔� O DMEI DAM DGEV Encarregado Escolaridade obrigatória sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e realiza tarefas de equipa e cooperação; Coordenação; cu pado Operacional programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal Relacionamento interpessoal; Tolerânc p à pr� n _: b j.b, 

sob sua coordenação. e contrariedades. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

-· ' . � � . ' ·�·· ........ 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate 

Area de Formação 
DM DEP DIV Académica ou Atribuição Compet8nclas/Atlvldade Perfil de Competências Vlnculo Estado Posto 

AB gorla Profl•slnnal 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsâvel por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede ã limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP . Tempo 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolarldade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e nores, ao ar lívre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. lndetermlnado 

adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu Orientação para o serviço público; Trabalho de 

DMEI DAM DGEV Encarregado Escolaridade obrigatória 
sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e realiza tarefas de equipa e cooperação; Coordenação; CTFP . Tempo Ocupado 

Operacional programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal Relacionamento interpessoal; Tolerância à pressão Indeterminado 
sob sua coordenação. e contrariedades. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo respcnsâvel por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tempo 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolarldade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e fiares, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltárfos, podendo eventualmente reallzar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva nores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins pübllcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orlentaçao para o serviço publico; Trabalho de CTFP • Tempo 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos � 
fitossanltários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 

:A_J n variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 
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DM DEP DIV 

DMEI OAM OGEV 

OMEI OAM OGEV 

OMEI OAM OGEV 

OMEI OAM OGEV 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e ã sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente â sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanitários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins pôbUcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e nores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteç�o contra Intempéries e tratamentos 
ntossanitários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e 0ores, ao ar livre ou em estufa. para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta• 
enxertos, arbustos, árvores e 0ores, ao ar llvre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, ptantaçilo, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

02.07•2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Tolerdncla à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t . Pd Tolerância à pressão e contrariedades. n e ermma 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Cndetermlnado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabal ho de CTFP • T equlp� e cooperação; Relacion.amento interpessoal; lndetern�;:dºo Tolerancla l)Yessão·e"°o 

r:mrsviitt o' � >· 
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Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

372 • 715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

. .. .. . ...... .. . - · , 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto AB gorla Pr"'Jcst"'nal 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
pennltam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento profissional no 
local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e serviço público; Planeamento e organização; 

DMEI DAM DGEV Chefe de Divisão Licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e Conhecimentos especializados e experiência; Comissão de Ocupado 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, Análise da informação e sentido critico; Trabalho Serviço 

de forma a garantir o empenho e a responsablllzação por parte dos de equipa e cooperação; Representação e 

trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos colaboração institucional. 

trabalhadores da sua unidade orgânica e Identifica as necessidades de 
formação específica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

Cultiva flores, arvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à llmpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tempo OMEI OAM DGEV Assistente Operaclonal Escolaridade obrigatória existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Ocupado 
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para Torerâncla à pressão e contrariedades. Indeterminado 

propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
··----1:1"t:1r3n --··--1::1 ---- -M-•--=- ---··- 1n•..:...:.. _ _,.rl""c ,. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações lnerente.s ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Toleráncla â pressão e contrariedades. (ndetermlnado 

adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins pUblicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 

Orientação para o serviço :Otiblfcôf existam vivei ros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- nrr TFP -
DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrlgatórh, enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar llvre ou em estufa, para equipa e cooperaç�o; Rei ����:;:;�� �essoa1, �d�I 

mpo Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e co mado 

adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, --- > 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 

� 
� fitossanltárlos, l)Odendo eventualmente realizar ensaios para criar novas :1 

variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. e::, IJ )> 
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MAPA OE PESSOAL 2020 

..... . ... .. .... -. .. 
Area de Formação 

UNI/G Cargo/Carreira/ Cate 
DM DEP DIV AB gorfa Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perlll de Competências Vinculo Estado Posto 

ProfJrrl ... nal 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à llmpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço pUbllco; Trabalho de CTFP • Tempo 

DMEI DAM DGEV Assistente Operaclonal Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relaclonamento interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os vivetros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de Realização e orientação para resultados; 

120 ano de escolaridade, complexldade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo 
DMEI DAM DGEV Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria continua; Trabalho de equipa e Ocupado 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 

arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
economato e atendimento ao cliente. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 1 . �,c',;,· '-<.,,:,c_,., )>• 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 

��� 
·� � normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 

CTFP • Tempc � 

,r.-·--� 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 

,d e::> 

íl )> 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço pUblico; Trabalho de t.a 

� DME[ DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; [ndetermlnad t> 1 d'c, bado-.., 

propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. :.&e '- !la adequadamente; procede Igualmente â sementeira, plantação, ' () 1 ._ e 
� s: transplantação, enxertia, rega, proteção contra intempéries e tratamentos 

f') 
r-

fitossanltârios, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas � e variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. t> 1 � i-- , i-: e:> � z ,_ ...... ,, - -10 1 Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou ' 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 

·-
� normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; r: =� procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 

existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço público; Trabalho de 
DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; CTFP . Temp Ocupaao 

propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos instrumentos. 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu Orientação para o serviço publico; Trabalho de 

DMEI DAM DGEV Encarregado Escolaridade obrigatória sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e realiza tarefas de equipa e cooperação; Coordenação; CTFP - Tempo Ocupado 
Operacional programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal Relacionamento interpessoal; Tolerância à pressão Indeterminado 

sob sua coordenação. e contrariedades. 
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UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formaçao 
OM OEP DIV Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 

AB gorla Proflsslonal 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins pübllcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à llmpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede â cultura de sementes, bolbos, porta-

DMEI DAM DGEV Assistente Operaclonal Escolarldade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e ílores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra intempéries e tratamentos 
fitossanltârlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsâvel por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à llmpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta-

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolarldade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e nores, ao ar llvre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanltários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins pübllcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteirosj quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta-

DME[ DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e nores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira. plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra intempéries e tratamentos 
fitossanltârlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos instrumentos. 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 

DME[ DAM DGEV Encarregado Escolaridade obrigatória 
sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e realiza tarefas de 

Operactonal programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 
sob sua coordenação. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta-

DMEl DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, ãrvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltârfos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

02-<)7-2020 

�, . . .. 
Perlll de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
CTFP - Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 

Tolerância â pressão e contrariedades. Indeterminado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

Orientação para o serviço pUbHco; Trabalho de CTFP - Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

' 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; CTFP - Tempo 
Relacionamento Interpessoal; Tolerância à pressão tndeterminado 
e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 
equipa e cooperaç3o; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

. . . ......... ,,.. 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 
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UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formaçao 

DM DEP DlV Acad6mlca ou Atribuição Competências/Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 
AB garfa Pronsslonal 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP . Tempo 

OMEI OAM OGEV Assistente Operaclonal Escolorldade obrlgotórla enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerãnda à pressão e contrariedades. [ndeterminado 

adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva nores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tempo 

OMEI OAM OGEV Assistente Operacional Escolorldade obrigotórla enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar llvre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanitárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins pUbllcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta• Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tempo 

DMEI OAM OGEV Assistente Operaclon•I Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar llvre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultlva nores, ârvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta-

'"�""º �- . �'"º .. 

CTFP . Tempo 
OMEI OAM OGEV Assistente Operacional Escolorldade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e nores, ao ar livre ou em estufa, para equipo e coo, �m:,:,-·0·e1•••ó ; Indeterminado Ocupado 

propagação, preparando os viveiros, crnvando os e compondo os Tolerância à � essão e contra ades. 1 Q 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, --- ►-transplontoção, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas rJ >M - � variedades de plantas; opera com diversos instrumentos. f3 e:> 
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DM DEP 

OMEI OAM 

OMEI OAM 

OMEI OAM 

OMEI OAM 

OMEI OAM 

DIV 

OGEV 

OGEV 

OGEV 

OGEV 

OGEV 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 
Proflsslonal 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Encarregado 
Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Cultlva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvlmento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 
sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e realiza tarefas de 
programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 
sob sua coordenação. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variãvels e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumblndo•lhe 
genericamente exercer vigilância nos Jardins e parques infantis, sendo 
responsável pelos bens e equipamentos, cuida dos utilizadores de menor 
Idade e participa superiormente as ocorrências. 

Cultiva Oores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanltários, podendo eventualmente realltar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos ar,-uamentos e canteiros; quando 
e•lstam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e nores, ao ar llvre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltârlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

02•07•2020 

Perfll de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço p�blico; Trabalho de CTFP • Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d . Pd Tolerância à pressão e contrariedades. n etermina 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; CTFP • Tempo 
Relacionamento Interpessoal; Tolerância à pressão Indeterminado 
e contrariedades. 

Orientação para o serviço pübllco; Trabalho de CTFP _ Tempo equlpa e cooperação; Relacionamento interpessoal; tndeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

...... .... .. , ....... . . 
Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfil de Competêncfas Vinculo Estado Posto 

Protlsslonal 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públlcos, sendo responsãvel por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvtmento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à llmpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· Orlentar;::So para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerãncla à pressão e contrariedades. Indeterminado 

adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins pübllcos, sendo responsável por todas as operações inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· Orientação para o serviço pübllco; Trabalho de CTFP • Tempo 

OMEI OAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e nores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Toleráncia à pressão e contrariedades. Indeterminado 

adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· Orientação para o serviço pübllco; Trabalho de CTFP • Tempo 

OMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relaclonamento Interpessoal; Indeterminado Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenç5o e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· Orlentação para o serviço público; Trabalho de . CTFP - Tempo 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrl9at6rla enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperaç��l.i!<:Lo�mento Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à press o e c

::,so 

,determinado 

adequadamente; procede igualmente à sementeira, plantação, 

g transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltãnos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. u ' 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

-. . . . . . . .... -,-· . 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 

DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 
Proflsslonal 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas dennldas e Instruções gerais, de grau médio de Reallzação e orientação para resultados; 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânlca, Organizaç�o e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo 
DMEI DAM DGEV Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria continua; Trabalho de equipa e Ocupado 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperaçao; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 

arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabllldade e compromisso com o serviço. 
economato e atendimento ao cliente. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à llmpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
e>clstam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância â pressão e contrariedades. Indeterminado 

adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede â cultura de sementes, bolbos, porta· Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tempo 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado Ocupado 
propagaç3o, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltártos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvlmento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede â limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; lndeterminado Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância â pressão e contrariedades. 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. •,\ . �-
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MAPA OE PESSOAL 2020 

-· · ·  . . .  , .. ,. ·-· . 
Area de Formação UNI/G cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Prollsslonal 

Cultlva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à llmpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanitários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvlment.o das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tempo 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins pUbUcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenç�o e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orfentação para o serviço pllbllcoj Trabalho de CTFP . Tempo 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins pllbllcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede â limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP . Tempo 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e coo_p�� .. �(_Rel_acionamento lnteroessoal; Indeterminado Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à bress

:::u-adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, o transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos ► fltossanltários, podendo eventualmente reallzar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. l1 �·- .-. 
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DM DEP 

DMEI DAM 

DMEI DAM 

DMEI DAM 

DMEI DAM 

DIV 

DGEV 

DGEV 

DGEV 

DGEV 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 
Profissional 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operaclonal Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públlcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e nores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estura, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamentei procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva nores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estura, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra intempértes e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva f1ores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, àrvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantaçao, enxertia, rega, proteç.ão contra Intempéries e tratamentos 
fltossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

02-07-2020 

Perfll de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço pübllco; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d . Pd Tolerância à pressão e contrariedades. n etermina 0 

Orlentação para o serviço pUblico; Trabalho de CTF P .  Tem 0 equipa e cooperação; Retaclonamento interpessoal; I d t I Pd Tolerância à pressão e contrariedades. n e erm na 0 

Orientação para o serviço pübllco; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t �
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Tolerância à pressão e contrariedades. n e ermina 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tem 0 
equlp:i e cooper�u;.ão;..Relacloni\�IJlo.lnteroes� Jndetermln:do 
Tolerancla à pre são e
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Ocupado 
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õk UNI//; Cargo/Carreira/Cate Area de Formaçao 
DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/Atividade AB gorla Proflulonal 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutençao e conservação; 
procede à llmpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 

OMEI OAM OGEV 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, �rvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplanta,;ào, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente reallzar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos lnstNmentos. 

Cultiva flores, érvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenç:io e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
e)(IStam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 

OMEI DAM OGEV Assistente Operacional Escolarldade obrlgatórla enxertos. arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltártos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos lnstNmentos. 

Cultiva ftores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à llmpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 

DMEI OAM OGEV Assistente Operacional Escolaridade obrlgatórla enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteç3o contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltârlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvlmento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultur� de sementes, bolbos, porta-

OMEI DAM OGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos. árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra intempéries e tratamentos 
fitossanltârios, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

02•07-1020 

Perfll de Competências 

Orlentaç3o para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relaclonamento Interpessoal; 
Tolerância â pressao e contrariedades. 

Orlentação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância à pressao e contrarledades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperaç�o; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
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OM OEP DIV 

OMEI OAM DGEV 

DMEI DAM DGEV 

DMEI DAM DGEV 

DMEI DAM DGEV 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

12° ano de escolarldade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA OE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Cultiva nores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins pUbllcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltários, podendo eventualmente realizar ensaios para crtar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva nores, "rvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e â sua manutenção e conservação; 
procede â limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e nores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanltârios, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente conduzir e manobrar tratores com ou sem atrelado e ou 
máquinas agrícolas motorizadas, operando normalmente numa área restrita, 
recebe diariamente ordens sobre o serviço específico a desempenhar que 
predominantemente compreende o transporte de materiais para as obras em 
curso, podendo executar outro tipo de tarefas mais especificas, abastece as 
viaturas e zela pela sua limpeza e manutenção. Pode ser necessário conduzir 
outro tipo de viaturas. 

01-07•2020 

Perfil de Competências 

Reallzaçao e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Vlnc1,1l0 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equlp� e cooperação; Reladon_amento Interpessoal; lndetermin:do Tolerancia à pressão e contranedades. 

Orientação para o serviço p�bllco; Tra�alho de CTFP . Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Jndetermln:do Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço públlco; Trabalho de CTFP T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d t 
- e
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Tolerância à pressão e contrariedades. n e erm na 0 
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383 · 715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
Proflsslonal 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públlcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 

DMEI OAM OGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e nores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanitãrios, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantaSi opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam vivei ros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta-

OMEI DAM OGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitosscmltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins pUbllcos, sendo responsável por todas as operações inerentes ao 
normal desenvolvlmento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta-

OMEI CAM OGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adeQuadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega1 proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanltártos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parQues ou 
jardins pübllcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 

OMEI OAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar llvre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente â sementeira, plantação, 
transplanta�ão, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanitárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

01-07-2020 

Perfil de Competências 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância a pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância â pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperaç,ão;.Rela(lonaM ·�--
Tolerância à pr iss3o 
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CTFP . Tempo Ocupado Indeterminado 

CTFP . Tempo Ocupado Indeterminado 

CTFP . Tempo Ocupado lndetermlnado 

38• · 715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate OM DEP DIV AB garfa Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
Protlssl-nal 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parque.s ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operac;ões inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
e)(istam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, ârvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra intempéries e tratamentos 
fltossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área de de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de DMEI DAM DGEV Técnico Superior Geografia especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede â cultura de sementes, bolbos, porta-

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltártos, Podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta-

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanitãrios, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Exerce funções de coordenaç3o dos assistentes operacionais afetos ao seu 
Encarregado sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e realiza tarefas de DMEI DAM DGEV Operacional Escolaridade obrigatória programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 

sob sua coordenação. 

02-07-?020 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância â pressão e contrariedades. Indeterminado 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido CTFP • Tempo critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com Indeterminado 

o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo equipa e cooperação; Relacionamento lnterpessoali 
Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

Orientação para o servi 
equipa e cooperação; e 
Relacionamento lnterpi 
e contrariedades. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/ Atividade AB gorla Proflcslonat 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente exercer vigilância nos jardins e parques Infantis, sendo 
responsável pelos bens e equipamentos; cuida dos utilizadores de menor 
Idade e participa superiormente as ocorrências. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 

120 ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
DMEI CAM DGEV Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

equiparado curso do enstno secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvlmento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta-

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta-

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, àrvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação1 preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanitárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

02•07-2020 

Perfil de  Competências 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Realização e orlentaç:io para resultados; 
Organlzaç3o e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço públlco; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 
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Vinculo Estado Posto 

CTFP - Tempo 
Ocupado Indeterminado 

CTFP . Tempo Ocupado Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado Ocupado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado Ocupado 

386 -715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

,.. . . . . . . ..... ,, � ..... . 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate 

Area de Formação 
DM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

AB gorla Profissional 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede â limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

DMEI OAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equlpa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. [ndetermlnado 

adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega1 proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos organização; Análise da Informação e sentido 

DMEI DAM DGEV Técnico Superior Licenciatura 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva ârea de cdtlco; Conhecimentos especializados e CTFP - Tempo Ocupado 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com o serviço; Re\aclonamento Interpessoal. 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

OMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado Ocupado 
genericamente exercer vigilância nos jardins e parques Infantis, sendo Tolerância à pressão e contrariedades. 
responsável pelos bens e equipamentos, cuida dos utilizadores de menor 
Idade e participa superiormente as ocorrências. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públlcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos amJamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientaçào para o serviço público; Trabalho de CTFP . Tempo 

DMEI DAM DGEV Assistente Operaclonal Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar llvre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; [ndeterminado Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos ____ ,..,_ ., ..... -•�· 
fltossanltárlos, podendo eventualmente reallzar ensaios para criar novas 

� 
o variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 
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MAPA OE PESSOAL 2020 

,� . . . .  . .. . ... , ,., . .  
Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate OM OEP OIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Prot1��1 ... nal 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsâvel por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tempo 

OME! OAM OGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar llvre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerãncia à pressão e contrariedades. Indeterminado 

adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, prote�o contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvlmento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à llmpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta� Orientação para o serviço pllbllco; Trabalho de CTFP • Tempo 

DMEl OAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerãncla à pressão e contrariedades. Indeterminado 

adequadamente; procede igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra intempéries e tratamentos 
fltossanltários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins pUbllcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e â sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· Orientação para o serviço pUblico; Trabalho de CTFP • Tempo 

DME! OAM OGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

adequadamente; procede igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanitários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de semente.s, bolbos, porta· Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP . Tempo 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar llvre ou em estufa, para equipa e çgsm�ração; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerãnc a â pr

�
s- ,. 

adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, ·. ; L; 
transplantação, enxertia, rega, proteç3o contra Intempéries e tratamentos ):>e fltossanltárlos, podendo eventualmente reaUzar ensaios para criar novas 
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DM DEP DIV 

DMEI DAM DGEV 

DMEI OAM DGEV 

DMEI DAM OGEV 

DMEI DAM DGEV 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Técnico 
12° ano de escolarldade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins pllbllcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à llmpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva nores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvlmento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede â c:.ultura de sementes, bolbos, porta,. 

enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra lntempêrles e tratamentos 
fltossanltários, podendo eventualmente reallzar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, ârvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins pübllcos, sendo responsável por todas as operações inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuaçào da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

02•07•2010 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento mterpessoal; I d I Pd Tolerância à pressão e contrariedades. n eterm na 0 

Orientação para o �erviço pUbllco; Trabalho de CTFP . Tem 0 equipa e cooperaçao; Relacionamento Interpessoal; 1 d t . Pd Tolerância à pressão e contrariedades. n e ermma 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP . Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t I Pd Tolerância à pressão e contrariedades. n e erm na 0 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e CTFP - Tempo 
cooperação; Relacionament, 1.Mlter.pes-so .... , . Responsabilidade e compro, isso c ...... .., "�f · 111 Q 
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do 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

389-715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carrelra/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 

Prnflcslnnal 

Cultiva nores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede â limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede â cultura de sementes, bolbos, porta· 

OMEI OAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra lntemp�rles e tratamentos 
fitossanltárlos1 podendo eventualmente reallzar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultlva flores, ârvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins pübllcos, sendo responsável por todas as operações inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede â cultura de sementes, bolbos, porta· 

OMEI OAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar llvre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra intempéries e tratamentos 
fitossanltários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 

DMEI DAM OGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos. arbustos, árvores e nores, ao ar llvre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
ntossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 

OME! DAM OGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanltârlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

02·01-2.010 

Perfll de Competências 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orlentação para o serviço pUbllco; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância à �ã.9.e contn,rt�d;tdes...--, 
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Vinculo Estado Posto 

CTFP - Tempo Ocupado Indeterminado 

CTFP - Tempo Ocupado Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado Ocupado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado Ocupado 

390 . 715 



DM DEP 

DMEI DAM 

OMEI DAM 

DMEI DAM 

DMEI DAM 

DIV 

DGEV 

DGEV 

DGEV 

DGEV 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Prnflsslonal 

Licenciatura na área da 
Arquitetura Paisagista 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultívas, de es'tudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcaç.3o de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Cultiva flores, áNores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins pUblicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvlmento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar llvre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantaç3o, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultlva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à llmpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementesi bolbos, porta· 
enxertos, arbustos, árvores e nores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanltários, podendo eventualmente reaHzar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins pUbllcos, sendo responsável.por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar llvre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros. cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra intempéries e tratamentos 
fitossanltários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

02-()7,2020 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o seNlçoj Relacionamento Interpessoal. 

VJnculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP . Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t . Pd Tolerãncla â pressão e contrari edades. n e ermina 0 

Orientação para o serviço pUbUco; Trabalho de CTFP . Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t I 
P
d Tolerância à pressão e contrariedades. n e erm na 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP � Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t . Pd Tolerância à pressão e contrariedades. " e ermma 0 

·-·· . .., .. __ , ____ _ 
::;o g-

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

... .. . , .. ....... ... . 
Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate 

DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 
Proflsslonal 

Cultiva flores, áNores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públlcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam vJvelros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

OMEI OAM OGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Ocupado 
propagação1 preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede â cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

OMEI OAM OGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerància à pressão e contrariedades. 

Indeterminado 

adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra intempéries e tratamentos 
fitossanltários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultlva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
exístam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

OMEI DAM OGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e nores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. 

Indeterminado 

adequadamente; procede Igualmente â sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos instrumentos. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica/ ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e 
planeamento/ programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos organização; Anãllse da informação e sentido 

Licenciatura na área da de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de CTFP - Tempo 
OMEI DAM OGEV Técnico Superior Gestão especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

crítico; Conhecimentos especializados e Indeterminado Ocupado 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com o serviço; Relaclonamento l�terpessoal. 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. .. � " -----��· � 
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MAPA OE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV AB gorla 

Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
Profissional 

Cultiva nores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservac;ão dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta-

DMEI DAM DGEV Asslstente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operaçaes Inerentes ao 
normal desenvolvímento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede ã limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede â cultura de sementes, bolbos. porta-

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área da de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
DMEI DAM OGEV Técnico Superior Engenharia Florestal especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Cultlva flores, árvores ou outras plantas e .semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede â limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta-

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e nores, ao ar llvre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra intempéries e tratamentos 
fitossanitários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

0l-07-2020 

Perlll de Competências 

Orientação para o serviço püblico; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância â pressão e contrariedades. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 
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Vinculo Estado Posto 

CTFP - Tempo Ocupado Indeterminado 

CTFP - Tempo Ocupado Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado Ocupado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado Ocupado 
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DM DEP DIV 

OMEI OAM DGEV 

DMEI OAM OGEV 

OMEI DAM DGEV 

OMEI OAM OGEV 

OMEI DAM OGEV 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorra 

Area de Formaçlfo 
Académica ou 

Proflsslonal 

Assistente Operacional Escolaridade obrlgatórla 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Encarregado 
Operaclonal Escolaridade obrigatória 

Assistente Operaclonal Escolaridade obrigatória 

Assistente Técnico 
120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA OE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvlmento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à llmpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta� 
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa1 para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede igualmente à sementeira, plantaç:io, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanitãrlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva nores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e Hores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanitários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos instrumentos. 

Exerce funções de coordenação dos asslstentes operacionais afetos ao seu 
sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e reallza tarefas de 
programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 
sob sua coordenação. 

Cultiva nores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins pl.Jbllcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenç�o e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanitários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos instrumentos. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade organlca, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equlvalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contablUdade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

02-07-2020 

Perfll de Competências Vinculo Estado Posto 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d I P 
Tolerância à pressão e contrariedades. n eterm nado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d t �
mp

d
o 

Tolerância â pressão e contrariedades. n e erm na 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; CTFP - Tempo 
Relacionamento interpessoal; Toleràncla à pressão Indeterminado 
e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Realização e orientação para resultados; .;,,_� 

� 

. 
Organização e método de trabalho; �daptaçao e - BP_ T O · melhoria continua; Trabalho de equ ba e _--- pd

o 

cooperação; Relacionamento interp1 !;soai;� a 
� 

Responsabllldade e compromisso co � o s ;,.,,. 

.:
l � u ,- --n � 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 
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DM DEP 

DMEI DAM 

OMEI DAM 

OMEI OAM 

OMEI OAM 

OMEI DAM 

DIV 

OGEV 

OGEV 

DGEV 

OGEV 

OGEV 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
AB gorla Académica ou 

Proffssfonal 

Licenciatura na área da Técnico Superior Engenharia florestal 

Licenciatura na área da Técnico Superior Arquitetura Paisagista 

Licenciatura na área de Técnico Superior Geografia 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou clentíflca Inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decls3o, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede igualmente â sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra intempéries e tratamentos 
fltossanltárlos, padendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
e)(lstam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar llvre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementelra, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanltários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

02-07-2020 

t·�• i.� t:· t"·---• i\ T t;; 
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Perfil de Competências Vlnculo 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido CTFP . Tempo crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 
o serviço; Relaclonamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido CTFP - Tempo critico; Conhecimentos especlallzados e Indeterminado experiência; Responsabllldade e compromisso com 

o servlçoi Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido CTFP . Tempo critico; Conhecimentos especializados e Indeterminado experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orlentaç�o para o serviço publico; Trabalho de CTFP T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d t 
-

�
mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n e ermma 0 

Orientação .P!,'!.�. serviço público; Trabalho de CTFP _ Tempo equipa e oopl! _ :� - "'"'".,. soai; Indeterminado Tolerâncl à pre,o-
g. 
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Ocupado 

Ocupado 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

. .. . .... · · ···•"'"""' 
Area de Formaç3o UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Proflsstonal 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e â sua manutenção e conservação; 
procede â limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
e>clstam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta� Orientação para o serviço públíco; Trabalho de CTFP - Tempo 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relaclonamento interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra intempéries e tratamentos 
fitossanltârlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultlva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públlcos, sendo responsâvel por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservaçã0i 
procede à llmpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tempo 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Ocupado 
propagaç:lo, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva nores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e �  sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço püblico; Trabalho de CTFP . Tempo 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores. ao ar llvre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públlcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e cantelrosj quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP 4 Tempo 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e nores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento interpessoalj Indeterminado Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerânc a,,à,press�o "'-tT'lffl1!lMI� 1 
adequadamente; procede igualmente à sementeira, plantação, 

_A 1 o transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltários1 podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas �.,.� ..__... ► 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. il ....... "' �  ... ... .._ .... e::, 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

-· . . . ,.,. , .. •�· --·-· 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formaçao 

DM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competêndas Vinculo Estado Posto 
AB gorla Profissional 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

OMEI DAM OGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 
adequadamente; procede igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertla, rega, proteção contra intempéries e tratamentos 
fitossanitárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

OMEI OAM OGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanitários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

OMEI OAM OGEV Assistente Operacional Escofarldade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à Hmpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas. procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

OMEI OAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar llvre ou em estufa, para equipa e coo· �[.Rifü,ê:li'". 
a

terpess ai; Indeterminado Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância á iressa

� � adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanltários, podendo eventualmente reallzar ensaios para criar novas 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

.,..; ...... ...... .... ,.,. 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formaç5o 

DM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfll de Competências Vinculo Estado Posto AB gorla Proflsslonal 

Cultlva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públlcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta� Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tempo DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, àrvores e flores, ao ar llvre ou em estufa, para equipa e cooperaçao; Relacionamento Interpessoal; Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públlcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP . Tempo DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrígatórfa enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; tndeterminado Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerãncla à pressão e contrariedades. 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra intempéries e tratamentos 
fitossanltários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos lnstn.imentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públlcos, sendo responsável por todas as operações inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço público; Trabal ho de CTFP • Tempo 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacl onal Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerância à pressão e contrariedades. 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanitárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outrns plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvlmento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

DMEI DAM DGEV Assistente Operaclonal Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estura, para equipa e t2WraçãQ;.�f.Ü\dnn2meeto,J,ptef. fssoal; Indeterminado Ocupado 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os Tolerãnc , à pr

::::;c::J5
. � 

adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanltárlos, podendo eventualmente reallzar ensaios para criar novas 

•N � variedades de plantas; opera com diversos lnstn.imentos. 
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DM DEP 

DMEI OAM 

DMEI OAM 

DMEI OAM 

DMEI OAM 

DIV 

DGEV 

OGEV 

DGEV 

DGEV 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formaçao 
Académica ou 

Proflsslonal 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins pübllcos, sendo responsável por todas as operac;aes Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede â cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanitárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, ârvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede â llmpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins pltbllcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede â limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltârlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva nores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins pllbllcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagaç3o, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanitàrios, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Ol-07-1010 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTF T equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d 
P -

�
mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n eterm na 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d �
mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n eterm na 0 

Orientação para o serviço pUblico; Trabalho de CTFP • Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d t . Pd Tolerância à pressão e contrariedades. n e ermma 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tempo equipa e cooperaçãOi Relacionamento Interpessoal; Indeter"minado Tolerãncla à pressão e contrariedades. 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

399 - 715 



DM DEP 

DMEI OAM 

DMEI DAM 

DMEI DAM 

DMEI OAM 

DIV 

DGEV 

DGEV 

DGEV 

DGEV 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 

Pr ... flsslonal 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins pübHcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 
enxertos, arbustos, árvores e nores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultlva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvlmento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à llmpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta� 
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede â cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar llvre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltártos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservaç3o; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanitârtos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

0H17·2020 

Perfil de Competências Vlnculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d t 
�mpo 

Tolerância à pressão e contrariedades. n e erm,nado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t I Pd Tolerância â pressão e contrariedades. n e erm na 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperaç�o; Relaclon
.
amento Interpessoal; Indetermln:do Tolerância à press.,o e contranedades. 

Orlentaçã<ulilli!.O.Se��õ'de 
equipa e oopemç.toi::11� I�1lessoal; 
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CTFP -Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

400 • 715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/ Atividade AB gorra Proffc5l11nal 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins pllbllcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas1 procede à cultura de sementes, bolbos, porta-

OMEI OAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagaçao, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantaç�o, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públlcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à llmpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultu� de sementes, bolbos, porta• 

OMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanitárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cult1va flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvlmento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede a limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta-

OMEI OAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando os e compondo os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
ntossanltârlos, podendo eventualmente reallzar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à llmpeza e conservação dos arruamentos e cantelrosj quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 

OMEI OAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

propagação, preparando os viveiros, cravando·os e compondo·os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanitários, podendo eventualmente reallzar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos necessários à 
realização das tarefas Inerentes à funçilo de jardinagem, que podem ser 
manuais ou mecânicos; é responsável pela limpeza, afinação e lubrificação do 
equipamento mecânico; procede a pequenas reparações, providenciando em 
caso de avarias maiores o arranjo do material; é responsável pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela correta utlllzação, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

02.07•2020 

Perfll de Competências Vlnculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indetem,inado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP. Tempo equipa e cooperação; Retacionamento Interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP-Tempo equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; tndeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 
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ai. CTFP • Tempo 
1 lndeterminado 
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Estado Posto 

Vago 

Vago 

Vago 

Vago 

401 • 715 



DM DEP 

DMEI DAM 

DMEI DAM 

DMEI DAM 

DME! DAM 

DlV 

DGEV 

DGEV 

DGEV 

DGEV 

UNl/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Encarregado 
Operacional 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

Escolaridade obrigatória 

Licenciatura na área da 
Arquitetura Paisagista 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 
sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e realiza tarefas de 
programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 
sob sua coordenação. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de compleiddade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Perfil de Competências 

Orientação para o serviço pUbllco; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; 
Relacionamento Interpessoal; Tolerância à pressão 
e contrariedades. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Vlnculo 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins pUbllcos, sendo responsâvel por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar Uvre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando·os e compondo·os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra lntempêries e tratamentos 
fitossanitários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos necessários à 
realização das tarefas Inerentes à função de jardinagem, que podem ser 
manuais ou mecânicos; é responsável pela limpeza, annação e lubrificação do 
equipamento mecânico; procede a pequenas reparações, provldendando em 
caso de avarias maiores o arranjo do material; é responsável pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tempo equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; [ndetermlnado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins pübllcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvlmento das culturas e à sua manutenção e conservaçã0i 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando-os e compondo-os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, Orientação para o serviço públlcoj Trabalho de CTFP _ Tem 0 transplantação, enxertia, rega, proteção contra intempéries e tratamentos equipa e co�ç�o; Rela,E!.o��!:Q.toJn,_te.i:e,��soal; Indetermin:do 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos necessários à _ {} 
fltossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas Tolerância ã pres

::u 
realização das tarefas inerentes à função de Jardinagem, que podem ser ,-..._ • manuais ou mecânicos; é responsável pela limpeza, afinação e lubrificação do � 

1 -:;;, � equipamento mecânico; procede a pequenas reparações, providenciando em 
� ::::., caso de avarias maiores o arranjo do material; é responsável pelos 
m �I -,.,._ equipamentos sob a sua guarda e pela correta utlllzação, procedendo, quando c:::, t4-• r 

necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 
() í'# r :;o; )>�- � -> 

02-07-2020 

Estado Posto 

Vago 

Vago 

Vago 

Vago 

402-715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade 
Proflsslonal 

Cultlva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta-
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando-os e compondo-os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatório transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanitãrtos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos instrumentos necessârios à 
realização das tarefas Inerentes à função de jardinagem, que podem ser 
manuais ou mecânicos; é responsável pela limpeza, afinação e lubrificação do 
equipamento mecânico; procede a pequenas reparações, providenciando em 
caso de avarias maiores o arranjo do material; é responsável pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela correta utlllzação, procedendo, quando 
necessário, â manutenção e reparação dos mesmos. 

Cultiva flores, ârvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 
enxertos, arbustos, ârvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando-os e compondo-os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos necessários à 
realização das tarefas Inerentes à função de jardinagem, que podem ser 
manuais ou mecânicos; é responsável pela limpeza, afinação e lubrificação do 
equipamento mecânico; procede a pequenas reparações, providenciando em 
caso de avarias maiores o arranjo do material; é responsável pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela correta utllização, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
pr'ocede à llmpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta-
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando-os e compondo-os 
adequadamente; procede Igualmente â sementeira, plantação, 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória transplantação, enxertia, rega, prote�o contra Intempéries e tratamentos 
fltossanitárlos, podendo eventualmente reallz.ar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos necessários à 
reallzaç�o das tarefas Inerentes à runçõo de Jardinagem, que podem ser 
manuais ou mecânicos; é responsável pela limpeza, afinação e lubrlflcação do 
equipamento mecânico; procede a pequenas reparações, providenciando em 
caso de avarias maiores o arranjo do materlal; é responsável pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela correta utlllzação, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

02-07-2020 

Perfll de  Competências 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerâncla à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacíonamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 
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Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

Contrato de 
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Emprego Apoiado 
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Estado Posto 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica o u  Atribuição Competências/Atividade 
Proflsslonal 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins pübllcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à llmpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede â cultura de sementes, bolbos, porta-
enxertos, arbustos, árvores e nores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando- o s  e compondo-os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória transplantação, enxertia, rega, proteção contra lntempértes e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos instrumentos necessários à 
reallzação das tarefas Inerentes à função de jardinagem, que podem ser 
manuais ou mecânicos; é responsável pela limpeza, afinação e lubrif icação do 
equi pamento mecânico; procede a pequenas reparações, providenciando em 
caso de avarias maiores o arranjo do material; é responsável pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela correta utlllzação, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
e,dstam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta� 
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando·os e compondo•os 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaies para crfar novas 
variedades de plantas; opera cem diversos Instrumentos necessários à 
realização das tarefas Inerentes à função de jardinagem, que podem ser 
manuais ou mecânicos; é responsável pela limpeza, afinação e lubrificação do 
equipamento mecânico; procede a pequenas reparações, providenciando em 
caso de avarias maiores o arranjo do material; é responsável pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

Cultlva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta ·  
enxertos, arbustos, árvores e flores, a o  ar livre o u  e m  estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando·os e compondo·os 
adequadamentei procede Igualmente à sementelra, plantação, 

DMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória transplantação, enxertia, rega, proteção centra intempéries e tratamentos 
ntossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos instrumentos necessários à 
realização das tarefas Inerentes à função de jardinagem, que podem ser 
manuais cu mecânicos; é responsável pela limpeza, afinação e lubrificação do 
equipamento mecánlco; procede a pequenas reparações, providenciando em 
caso de avarias maiores o arranjo do material; é responsável pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela correta utlllzac;ão, precedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

02,07-2020 

Perfll de Competências 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 
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Vinculo 

Contrato de 

A • • 

Emprego Apoiado 

Contrato de 
Emprego Apoiado 

Contrato de 
Emprego Apoiado 

"•·• . ,.,,,..,... • • 

Estado Posto 

Vago 

Vago 

Vago 

404 - 71S 



DM DEP 

OMEI OAM 

OMEI OAM 

DMEI OAM 

DIV 

OGEV 

OGEV 

OGEV 

UNI/G Cargo/Carreira/cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 
Proflsslonal 

Assistente Operacional Escolarldade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Cultlva flores, ârvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 
enxertos, arbustos, ârvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando-os e compondo-os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltàrtos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos necessários à 
realização das tarefas inerentes à função de jardinagem, que podem ser 
manuais ou mecânicos; é responsável peta limpeza, af inação e lubrif icação do 
equipamento mecânico; procede a pequenas reparações, providenciando em 
caso de avarias maiores o arranjo do material; é responsável pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela correta utlllzação, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

Cultlva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e â sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando-os e compondo-os 
adequadamente; procede Igualmente â sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos necessários à 
realização das tareras Inerentes à função de jardinagem, que podem ser 
manuais ou mecânicos; é responsável pela limpeza, afinação e lubrificação do 
equipamento mecânico; procede a pequenas reparações, providenciando em 
caso de avarlas maiores o arranjo do material; é responsável pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 
enxertos, arbustos, árvores e flores1 ao ar llvre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando·os e compondo-os 
adequadamente; procede igualmente â sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanitários, podendo eventualmente reallzar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos necessários à 
realização das tarefas Inerentes à função de jardinagem, que podem ser 
manuais ou mecânicos; é responsável pela limpeza, afinação e lubrificação do 
equipamento mecânico; procede a pequenas reparações, providenciando em 
caso de avarias maiores o arranjo do material; é responsável pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

0Z-07·2020 

Perfll de Competências Vinculo 

Orientação para o :erviço público; Trabalho de Contrato de equipa e cooperaçao; Relacionamento Interpessoal; E A , d Tolerância à pressão e contrariedades. mprego po,a 0 

Orientação para o serviço publico; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d �
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DM DEP 

DMEI DAM 

DMEI DAM 

OMEI DAM 

DlV 

DGEV 

DGEV 

DGEV 

UNl/G Cargo/Carreira/cate 
AB gorlo 

Areo de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos am.rnmentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede â cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e nores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando-os e compondo-os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas: opera com diversos Instrumentos necessârlos à 
reallzação das tareras inerentes à função de jardinagem, que podem ser 
manuais ou mecânicos; é responsável pela limpeza, annação e lubrificação do 
equipamento mecânico; procede a pequenas reparações, providenciando em 
caso de avarias maiores o arranjo do material; é responsável pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela correta utillzação, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

Cultiva nores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvlmento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservaç5o dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar llvre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando-os e compondo-os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos necessários à 
realização das tarefas Inerentes à função de jardinagem, que podem ser 
manuais ou mecânicos; é responsável pela llmpeza, afinação e lubrificação do 
eQulpamento mecânico; procede a pequenas reparações, providenciando em 
caso de avarias maiores o arranjo do material; é responsável pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela correta utlllzação, procedendo, quando 
necessário, à manutençao e reparação dos mesmos. 

Cultlva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando-os e compondo-os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira1 plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra intempéries e tratamentos 
fitossanltârlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos necessários à 
realização das tarefas Inerentes à função de jardinagem, que podem ser 
manuais ou mecânicos; é responsável peta limpeza, afinação e lubrificação do 
eQulpamento mecânico; procede a pequenas reparações, providenciando em 
caso de avarias maiores o arranjo do material; é responsável pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela correta utlllzac;ão, procedendo, quando 
necessário, à manutenç-ao e reparação dos mesmos. 

02-07•2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tempo equipa e cooperação; Relaclonamento Interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação pai -.-.Jço.púbUi:o.; .. I,aJ,ilJh�--- CTFP _ Tem 0 
equipa e coop, raç�o;<l!'é!��pesso, ; lndetermin:do 
Toleráncla à p essao �� g. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formaçao 
DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade 

Prollssfnnal 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins pUbllcos, sendo responsável por todas as operações inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta-
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar llvre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando-os e compondo-os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 

DME! DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória transplantação, enxertia, rega, proteção contra intempéries e tratamentos 
fltossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantasj opera com diversos Instrumentos necessários à 
realização das tarefas Inerentes à função de Jardinagem, que podem ser 
manuais ou mecânicos; é responsável pela limpeza. afinação e lubrificação do 
equipamento mecãnlco; procede a pequenas reparações, providenciando em 
caso de avarias maiores o arranjo do material; é responsâvel pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela correta utlllzação, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvoMmento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagaç3o, preparando os viveiros, cravando-os e compondo·os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 

DMEl OAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos instrumentos necessários à 
realização das tarefas Inerentes à função de jardinagem, que podem ser 
manuais ou mecânicos; é responsável pela limpeza, afinação e lubrificação do 
equipamento mecânico; procede a pequenas reparações, providenciando em 
caso de avarias maiores o arranjo do material; é responsável pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela correta utlllzação, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins pübllcos, sendo responsâvel por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvlmento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta-
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagaçao, preparando os viveiros, cravando-os e compondo·os 

OME! DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanitárlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos necessários à 
realização das tarefas Inerentes à função de jardinagem, que podem ser 
manuais ou mecânicos; é responsável pela llmpeza, afinação e lubrificação do 
equipamento mecânico; procede a pequenas reparações, providenciando em 
caso de avarias maiores o arranjo do material; ê responsável pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

02-07•2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP -Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades, Indeterminado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP . Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal ; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabal ho de CTFP . Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal ; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. ,.-. ...... .,._ 
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DM DEP 

DMEI DAM 

DMEI DAM 

DMEI DAM 

DIV 

DGEV 

DGEV 

DGEV 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica o u  

Proflssfonal 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins pübllcos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à llmpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta• 
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar llvre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando-os e compondo-os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
ntossanltârlos, podendo eventualmente realizar ensaios para triar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos necessários à 
realização das tarefas Inerentes à função de Jardinagem, que podem ser 
manuais ou mecânicos; é responsável pela limpeza, afinação e lubrificação do 
equipamento mecânico; procede a pequenas reparações, providenciando em 
c:aso de avarias maiores o arranjo do material; é responsável pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparaçao dos mesmos. 

Cultiva nores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvlmento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
proc:ede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando-os e compando-os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fltossanitários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos necessários à 
realização das tarefas Inerentes à função de jardinagem, que podem ser 
manuais ou mecânicos; é responsável pela limpeza, afinação e lubrificac;ão do 
equipamento mecânico; procede a pequenas reparações, providenciando em 
caso de avarias maiores o arranjo do materlal; é responsável pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela c:orreta utlUzação, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 
enxertos, arbustos, árvores e nores, ao ar llvre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando·os e compondo-os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantac;.ao, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
ntossanltários, podendo eventualmente reallzar ensaios para criar novas 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos necessários à 
reallzação das tarefas Inerentes à função de jardinagem, que podem ser 
manuais ou mecânicos; é responsável pela limpeza, afinação e lubrificação do 
equipamento mecânico; procede a pequenas reparações, providenciando em 
caso de avarias maiores o arranjo do material; é responsável pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

01-07•2020 

Perfil de  Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t . 
p
d Tolerância à pressão e contrariedades. n e ermina 0 

Orientação para o serviço pübllco; Trabalho de CTFP • T equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; l d t �
mp

d
o 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

- " """ . . ··- ··-· , . . 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 

DM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfil de Competências Vlnculo Estado Posto 
AB gorla Pronsslonal 

Cultiva flores, arvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta- Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo OMEI DAM OGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Vago 
propagação, preparando os viveiros, cravando•os e compondo·os Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, 
transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos 
fitossanltârlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 
variedades de nlantas· onera com diversos instrumentos necessários à 

Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os vlvelros1 cravando·os e compondo·os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, Orientação para o serviço pUblico; Trabalho de CTFP - Tempo OMEI DAM DGEV Assistente Operacional Escolaridade obrigatória transplantação, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Vago 
fltossanitârlos, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas Tolerância à pressão e contrariedades. Indetennlnado 

variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos necessários à 
realização das tarefas Inerentes à função de Jardinagem, que podem ser 
manuais ou mecânicos; é responsável pela llmpeza, afinação e lubrificação do 
equipamento mecânico; procede a pequenas reparações, providenciando em 
caso de avarias maiores o arranjo do material; é responsável pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

Cultlva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou 
Jardins públicos, sendo responsável por todas as operações Inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; 
procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando 
existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta· 
enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando-os e compondo·os 
adequadamente; procede Igualmente à sementeira, plantação, Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

OMEI DAM DGEV Assistente Operaclonal Escolaridade obrigatória transplantaç5o, enxertia, rega, proteção contra Intempéries e tratamentos equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado Vago 
fltossanltárlos, podendo eventualmente reallzar ensaios para criar novas Tolerância à pressão e contrariedades. 
variedades de plantas; opera com diversos Instrumentos necessários à 
realização das tarefas Inerentes à função de Jardinagem, que podem ser 
manuais ou mecânicos; é responsável pela limpeza, afinação e lubrlficac;ào do 

�a o equipamento mecânico; procede a pequenas reparações, providenciando em 
caso de avarias maiores o arranjo do material; é responsável pelos )>a equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo, quando 

� necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 
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DM DEP 

DMEI DAM 

DMEI DAM 

DMEI DAM 

DMEI DAM 

DMEI DAM 

DIV 

DGEV 

DGEV 

DGEV 

DGEV 

DGEV 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Técnico 

Encarregado Geral 
Operacional 

Encarregado 
Operacional 

Encarregado 
Operacional 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 
Protlsslonal 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Escolaridade obrigatória 

Escolaridade obrigatória 

Escolaridade obrigatória 

Ucenclatura na área da 
Engenharia Florestal 

MAPA D E  PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contablUdade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce funções de chefia do pessoal da carreira deAsslstente Operacional e de 
coordenação geral de todas as tareras realizadas pelo pessoal afeto aos 
sectores de atividade sob sua supervisão, designadamente: tem a seu cargo a 
previsão, planmcação e controlo do movimento diário das viaturas, bem como 
a Informação estatística e controlo das requisições respeitantes ao serviço; 
coordena as propostas dos encarregados operacionais relativas ao pessoal 
afeto ao serviço sob sua responsabllldade. 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 
sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e realiza tarefas de 
programação. organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 
sob sua coordenação. 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 
sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e realiza tarefas de 
programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 
sob sua coordenação. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultlvas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnka e ou cientínca Inerentes à respetiva ârea de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, designadamente: a) Gestão do arvoredo municipal, 
nomeadamente avaliação e diagnóstico de patologias e necessidades de 
Intervenção; b} Planeamento e organização das Intervenções a realizar, 
designadamente as plantações e podas; e) Acompanhamento da 
lmplementaçao de medidas ldentlflcadasj d) Planeamento e organização da 
produção de plantas ornamentais e florestais 

01.07-1020 

Perfil de  Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua: Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Orientação para o serviço póbllco; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; 
Relacionamento Interpessoal; Tolerância á pressão 
e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; 
Relacionamento Interpessoal; Tolerâncfa à pressão 
e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; 
Relacionamento Interpessoal; Tolerância á pressão 
e contrariedades. 

Vinculo 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anális� da irilótiiiaçlio
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MAPA DE PESSOAL 2020 

;, . . .. . . .. , ...... . 
Area-de F ormaÇão 

DM DEP DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 
AB gorla Pr.,flsslonal 

Estudo e planeamento do território e da paisagem, ordenando os diversos 
elementos de modo a garantir a permanência e compatibilização do equilíbrio 
ecológico e visual, tendo em consideração aspetos blológlcos, estéticos, 
arquitetónicos, históricos, socioculturais, de qualidade de vida e de 
sustentabllldade; Proteção de espaços e estruturas verdes, realização de 
estudos/projetos de Integração e enquadramento paisagístico; Articulação das 
suas atividades com outros profissionais, nomeadamente nas áreas do Orientação para resultados; Planeamento e planeamento do território, arquitetura, reabllltação urbana e património; 

licenciatura na área da Preparação de processos no âmbito do Código dos Contratos Públicos para organização; Análise da Informação e sentldo CTFP • Tempo 
DMEI DAM DGEV Técnico Superior Arquitetura Paisagista abertura de procedimentos de empreitadas de obras públicas e outros; crítico; Conhecimentos especializados e Indeterminado Vago 

Acompanhamento de projetos elaborados por gabinetes externos; 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 

Acompanhamento de procedimentos de prestação de servlços de manutenção 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

de espaços verdes; Acompanhamento da manutenção dos espaços verdes e 
controlo dos consumos de água dos sistemas de rega automáticaj Apolo 
técnico âs Juntas de Freguesia nos protocolos em vigor; Acompanhamento da 
execução das obras municipais para cumprimento Integral dos projetos de 
arquitetura paisagista, nomeadamente na qualificação de faixas rodoviárias, 
zonas pedonais, espaços verdes e parques Infantis. 

IV.:11 t! 1..:11!-'U'wV� , ... , ... ._� '""''"""'!-'UI� �QíllU Q!, jdí .. ,-..... 
parques urbanos, espaços desportivos ao ar livre, espaços de 
enquadramento, instalação e manutenção da vegetação dos taludes de 
proteção das rodovias, etc., nomeadamente: Instalação, manutenção e 
gestão de espaços verdes urbanos; Instalação e manutenção de espaços 
verdes lúdicos e desportivos; Instalação manutenção e gestão de parques Orientação para resultados; Planeamento e 

Licenciatura na área da 
temáticos; Arborização de arruamentos; Enquadramento paisagístico de organização; Análise da Informação e sentido CTFP . Tempo 

DMEI DAM DGEV Técnico Superior edifícios e monumentos; lnstalaç3o e manutenção da vegetação dos taludes critico; Conhecimentos especializados e Vago 
Engenharia Agrónoma das rodovias, ferrovias, etc.; Recuperação e manutençao de jardins; experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 

Partlclpaçao na componente blofislca do processo de planeamento e no o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
processo de ordenamento do território; assim como deverá também deter 
competências necessárias para supervisionar a distribuição, venda e aplicação 
de produtos fitofarmacêutlcos, bem como promover e prestar 

1 
�conselhamento sobre o seu manuseamento, uso seguro e proteção 

Estudo e planeamento do terrltórfo e da paisagem, ordenando os diversos 
elementos de modo a garantir a permanência e compatlblllzaçao do equlllbrlo 
ecológico e visual, tendo em consideração aspetos blológlcos, estéticos, 
arquitetónicos, hlstórfcos, socloculturals, de qualidade de vida e de 
sustentabllldade; Proteção de espaços e estruturas verdes, realização de 
estudos/projetos de Integração e enquadramento paisagistice; Articulação das 
suas atividades com outros profissionais, nomeadamente nas áreas do Orientação para resultados; Planeamento e 
planeamento do território, arquitetura, reabilitação urbana e património; organização; Análise da informação e sentido 

Licenciatura na área da Preparação de processos no âmbito do Código dos Contratos Públicos para CTFP • Tempo 
DMEI DAM DGEV Técnico Superior Arquitetura Paisagista abertura de procedimentos de empreitadas de obras pübllcas e outros; 

critico; Conhecimentos especializados e Indeterminado Vago 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 

Acompanhamento de projetos elaborados por gabinetes e)(ternos; o serviço; Rela�.r'fl.emto Interpessoal. 
Acompanhamento de procedimentos de prestaçao de serviços de manutenção 
de espaços vereies; Acompanhamento da manutenção dos espaços verdes e :::-t:.) o controlo dos consumos de água dos sistemas de rega automática; Apolo 
técnico às Juntas de Freguesia nos protocolos em vigor; Acompanhamento da )>, execução das obras municipais para cumprimento Integral dos projetos de 
arquitetura paisagista, nomeadamente na qualificação de faixas rodoviárias, i .. - � 
zonas pedonais, espaços verdes e parques Infantis. e:> � �  () _..... 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formaçao 
DM DEP OIV Académica ou Atribuição Competências/Atividade 

AB gorla Proflssfonal 
Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área da de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
DMEI DAM DPDS Técnico Superior Comunicação especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgánlca, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento profissional no 
local de trabalho; divulga Junto dos trabalhadores os documentos Internos e 

DMEI DAM DPDS Chefe de Divisão licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a responsablllzação por parte dos 
trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica e Identifica as necessidades de 
formação específica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualidade e cumprimento do periodo normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Ucenclatura na área da de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
DMEI DAM DPDS Técnico Superior Geologia especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

DMEI DAM DPDS Técnico Superior 
Licenciatura na área da especializado, designadamente: Gestão de projetos no âmbito da promoção 
Engenharia Qulmlca dos valores naturais e paisagísticos do Concelho, com especial destaque para 

os recursos hídricos - ribeiras e orla costeira, nomeadamente nas áreas da 
caracterização e avaliação da qualidade da água em termos de Indicadores 
microbiológicos e físico-químicos e nas áreas da avaliação do equllíbrlo dos 
ciclos biogeoquímlcos; Concepção, Implementação e gestão de programas de 
caracterização quimlca e microbiológica de sistemas integrados de massas de 
água; Acompanhamento da Implementação de projetos de desenvolvimento 
sustentável ln-sltu, e respetivo tratamento estatistlco. 

01-01-2020 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; An�llse da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço püblico; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da Informação e sentido critico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Representação e 
colaboração institucional. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relaclonamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal, 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

..... . . . . " .... � . . 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 

DM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfil de Competências Vinculo 
AB gorJa Prn•1--•-nal 

Estado Posto 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de Orientação para resultados; Planeamento e 

Licenciatura na área da especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a organlzac;ão; Análise da informação e sentido 
DMEI DAM DPDS Técnico Superior Engenharia ou na área da decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com critico; Conhecimentos especializados e CTFP • Tempo Vago 

Gestão do ambiente diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 
especializado na área do ambiente, lncumbindo·lhe especificamente a gestão 
de projetos na área do ambiente e da sustentabilidade, designadamente o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

compras públicas ecológicas, certificação sustentável, consumo e produção 
sustentável, objetivos de desenvolvimento sustentável, economia circular e 
do saneamento básico e reabilitação de recursos hídricos. 

Exerce, com responsabllidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programação, avallação e de aplicação de mátodos e processos 

Licenciatura na área da de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva ârea de 
organização; Análise da Informação e sentido CTFP -Tempo 

DMEI DAM DQAM Técnico Superior crítico; Conhecimentos especlallzados e Ocupado 
Engenharia Clvll especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a experiência; Responsabllldade e compromisso com Indeterminado • ' 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

especlallzado. 
_A ] 

)::,1 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com fil - ?: 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, Orientaç:io para resultados; Planeamento e 13 )> planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos e::, 

Licenciatura na área da de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
organização; Anállse da informação e sentido CTFP � Tempo 

;ºlf 
!::a 

� DMEI DAM DQAM Técnico Superior crítico; Conhecimentos especlallzados e -., 
Engenharia do Ambiente especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a experiência; Responsabllldade e compromisso com Indeterminado 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com ,..._ -
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

o serviço; Relacionamento interpessoal. (/ e: 
IP � - r-especializado. - ......, .. e 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, - e=> - z 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de Realização e orientação para resultados; 

�) .... 1'-) 

12º ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e Q •10 
DMEI DAM DQAM Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP - Tempo Ocupa 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado -
� arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

(C � economato e atendimento ao cliente. r -
Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos organização; Análise da Informação e sentido 

DMEI OAM DQAM Técnico Superior Licenciatura na área da de natureza técnica e ou cientifica Inerentes â respetiva área de critico; Conhecimentos especializados e CTFP - Tempo Ocupado 
Engenharia do Ambiente especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de Realização e orientação para resultados; 

12º ano de escolaridade, complexldade e outras atividades de apoio geral no âmbito da gestão do Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo 
DMEI DAM DQAM Assistente Técnico ou curso que lhe seja litoral e da quallficação ambiental, Incluindo Instrução e apreciação liminar de melhoria continua; Trabalho de equipa e tndeterminado Ocupado 

equiparado processos de concessão, llcenclamento ou autorização da utilização do cooperação; Relaclonamento Interpessoal; 
domlnlo público hldrico e verlncoção do cumprimento das condições do Responsabllldade e compromisso com o serviço. 
licenclamento. 

02-07•2010 413-715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

- . . . ' . .. . ' � ... . 
UNI/G cargo/Carreira/Cate Area de Formação 

DM DEP DIV Académica ou Atr ibuição Competências/Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 
AB gorla Proflsslonal 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de Realização e orientação para resultados; 

l 2° ano de escolaridade, complexidade e outras atividades de apoio geral no âmbito da gestão do Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP . Tempo 
DMEI OAM OQAM Assistente Técnico ou curso que lhe seja litoral e da quallflcação ambiental, Incluindo Instrução e apreciação liminar de melhoria continua; Trabalho de equipa e Ocupado 

equiparado processos de concessão, licenciamento ou autorizaçao da utilização do cooperação; Relacionamento Interpessoal ; Indeterminado 

domínio público hídrico e veriflcaç�o do cumprimento das condições do Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
licenciamento. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 

Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programação, avallaç5o e de aplicação de métodos e processos 
Licenciatura na área da de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de 

organização; Análise da Informação e sentido CTFP -Tempo 
DMEI OAM DQAM Técnico Superior critico; Conhecimentos especializados e Ocupado 

Arquitetura Paisagista especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com o serviço; Relacionamento Interpessoal. diversos graus de comple_xldade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam slmpllflcar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgâni ca e garante o cumprimento dos 
prazos adequados a encaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento profissional no serviço público; Planeamento e organização; 
local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e Conhecimentos especializados e experiência; Comissão de 

OMEI OAM OQAM Chefe de Divisão Licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e Análise da Informação e sentido critico; Trabalho Serviço Ocupado 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, 1/LJ."".-c • -.. �i2,,-· 
de forma a garantir o empenho e a responsabilização por parte dos 

de equipa e cooperação; Representação e A Ui trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos colaboração Institucional. :., 
trabalhadores da sua unidade orgânica e Identifica as necessidades de ,,,,_- -
formação especifica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da H 

·- ... 
assiduidade, pontualidade e cumprtmento do periodo normal de trabalho por 

-·-
� parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. e:::, ... 

ff ia ' -.J 

p ..... -
'J) - e: 11111 Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com .... - r-

enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, t> 113! "' -
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos >- - e:::, -de natureza técnica e ou científica de natureza técnico-jurídica, que visam Orientação para resultados; Planeamento e 'J) _, 

"' 
Ucenclatura nas áreas de fundamentar e preparar a decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, e:::, 

DMEI DAM OQAM Técnico Superior Arquitetura, Engenharia ou pareceres e projetos com diversos graus de complexidade, executa outras 
organização; Iniciativa e autonomia; CTFP • Tempo Ocup do P.111 z Responsabllldade e compromisso com o serviço; Indeterminado 

Ordenamento do Terrltórto atividades de apoio geral no âmbito da gestão do litoral e da qualificação Tolerância à pressão e contrariedades. -
ambiental, Incluindo análise de processos de concessão, licenciamento ou 

�,,..,._..,_ � 
autorização da utlllzação do domínio pübll co hídrico bem como Interpretação 
dos diversos Instrumentos de ordenamento existentes e participação em 
propostas de regulamentos. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de Realização e orientação para resultados; 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP • Tempo 
DMEI OAM OQAM Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria continua; Trabalho de equipa e Jndetermlnado Ocupado 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relacionamento interpessoal; 
arquivo, secretariado, contobllldade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabllldade e compromisso com o serviço. 
economato e atendimento ao cllente. 

02-07-2020 414- 715 



MAPA OE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade 

Proflsslonal 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallncado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento 1 programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área da de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de OMEI OAM DQAM Técnico Superior Engenharia do Terntórlo especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexldade, executa outras atividades de apelo geral e 
especializado. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 

12º ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
DMEI DAM DQAM Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
Licenciatura na área da enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
Blologla, na área da planeamento, programação1 avaliação e de aplicação de métodos e processos 
Geologia, na área das de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 

DMEI DAM DQAM Técnico Superior Ciências do Ambiente, na especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
área das Ciências da decisão, elabora, aut'onomamente e em grupo, pareceres e projetos com 
Educação ou na área da diversos graus de complexidade, executa atividades de apoio geral e 
Animação Sociocultural especializado, em particular nas áreas de ambiente, Inovação e projetos de 

senslblllzação/educação ambiental. 

Exerce, com responsabllldade e auto11omla técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 

Licenciatura na área da de natureza técnica e ou clentlflca Inerentes à respetiva área de DMEI DAM DQAM Técnico Superior Animação Sociocultural especialização e formação académlu, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabllidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área da de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
DMEI DAM DQAM Técnico Superior Engenharia Clvll especlall2ação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
DMEI DAM DQAM Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

equiparado curso do ensino secundário ou equlvalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cllente. 

0t-07°1020 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da lníormação e sentido CTFP . Tempo critico; Conhecimentos especializados e 

Indeterminado experlênclai Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relaclonamento Interpessoal, 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP • Tempo melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 

Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido CTFP -Tempo critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 

o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido CTFP • Tempo critko; Conhecimentos especializados e Indeterminado experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organlzaçãoi Análise da Informação e sentido CTFP . Tempo critico; Conhecimentos especializados e Indeterminado experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP • Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e Indeterminado cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

.... .. , . ...... , . . . 
Area de Formação UNI/G cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Prftflsslonal 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de Realização e orientação para resultados; 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas âreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo 
DMEI OAM DQAM Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria continua; Trabalho de equipa e Ocupado 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relaclonamento Interpessoal; Indeterminado 
arquivo, secretarlado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabllldade e compromisso com o serviço. 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, runções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos Orientação para resultados; Planeamento e de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 

Licenciatura na área da especialização e formaç5o académica, que visam fundamentar e preparar a organização; Análise da Informação e sentido CTFP - Tempo 
DME! DAM DQAM Técnico Superior crítico; Conhecimentos especializados e Vago 

Engenharia do Ambiente decls3o, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Indeterminado 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e experiência; Responsabllldade e compromisso com 
especlallzado na área do ambiente e da qualificação ambiental, o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
nomeadamente, sistemas de certificação em Gestão da Qualidade e do 
Ambiente, gestão de residuos e sensibilização ambiental. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica de natureza técnlco•juridlca, que visam Orientação para resultados; Planeamento e 

Licenciatura na área da fundamentar e preparar a decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, organização; Análise da Informação e sentido CTFP - Tempo v;,gir"',.,..� �-DMEI DAM DQAM Técnico Superior Sollcltadoria ou na área do pareceres e projetos com diversos graus de complexidade, executa outras crítico; Conhecimentos especlallzados e 
Direi to atividades de apoio geral e técnico-Jurídico na área do ambiente, experiência; Responsabllldade e compromisso com Indeterminado ' 

designadamente no âmbito da gestão do litoral e da qualificação ambiental, o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

1:r� 
� Incluindo análise de contratos e elaboração de propostas de regulamentos 

bem como Interpretação dos diversos Instrumentos de ordenamento h la 
existentes. I -., 
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Exerce, com responsabllidade e autonomia técnica, ainda que com 
� 

r-
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, "--> -
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos f; e::, lia de natureza técnica e ou científica de natureza técnlco·Jurfdlca, que visam Orientação para resultadOSi Planeamento e :1 � Licenciatura nas áreas de fundamentar e preparar a decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, 

DMEI DAM DQAM Técnico Superior Arquitetura, Engenharia ou pareceres e projetos com diversos graus de complexidade, executa outras organização; Iniciativa e autonomia; CTFP - Tempo 1.1 Responsabllldade e compromisso com o serviço; Indeterminado 
Ordenamento do Território atividades de apoio geral no âmbito da gestao do litoral e da quallncação Tolerância à pressão e contrariedades. ,_ 

ambiental, incluindo anállse de processos de concessão, licenciamento ou I�-=-� [j) autorização da utilização do domínio público hidrico bem como Interpretação 
dos diversos Instrumentos de ordenamento existentes e participação em 
propostas de regulamentos. 

Organiza as atividades da unidade, de acordo com o plano de atividades Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
definido e procede à avaliação dos resultados alcançados; distribui, orienta e serviço público; Planeamento e organização; 

DME! DAM UEMM Dirigente Intermédio Licenciatura controla a e)(ecução e qualidade técnica do trabalho produzido, assegurando a Conhecimentos especializados e experiência; CTFP - Tempo Vago 
de 3.0 Grau gestão dos trabalhadores lnt�rados na unidade e a prossecução das Análise da Informação e sentido critico; Trabalho Indeterminado 

atribuições previstas na Regulamento de Organização dos Serviços do de equipa e cooperação; Representação e 
Munlciplo. colaboração institucional. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos organização; Análise da Informação e sentido 

DMEI DAM UEMM Técnico Superior Licenciatura de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de critico; Conhecimentos especializados e CTFP • Tempo Vago 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de comple)(fdade, executa outras atividades de apoio geral e o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
especializado. 

O:Z-07·2020 416-715 



DM DEP DIV 

DMEI DAM 

OMEI 

DMEI DAM 

DMEI DAM 

DMEI DAM 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

UEMM Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Diretor de 
Departamento 

Araa da Formaçao 
Académica ou 
Proffsslonal 

Licenciatura 

Licenciatura na área da 
Gestão 

Ucenclatura na área da 
Arquitetura Paisagista 

Licenciatura na área da 
Engenharia do Ambiente 

Ucenclatura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição competências/Atividade 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallrlcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académlca1 que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

1cxerce, com responsabilidade e autonomia tecmca, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
espedallzação e fom,ação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Define os objetivos de atuação da unidade orgânica que dirige, tendo em 
conta os objetivos gerais estabelecidos; constrói uma visão estratégica e 
missão para o Departamento, devendo garantir a sua assunção por parte de 
todos os trabalhadores; orienta, controla e avalia o desempenho e a eficiência 
dos serviços dependentes com vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar; garante a coordenação das 
atividades e a qualidade técnica da prestação de serviços na sua 
dependência; gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e 
tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando 
medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a 
qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o 
cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em 
conta a satisfação do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento 
profissional no local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os 
documentos Internos e as normas de procedimento a adotar pelo serviço, 
bem como debate e esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos 
objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a responsablllzação 
por parte dos trabalhadores. Coordena e orienta estrategicamente o 
desenvolvimento da estrutura de governança local da Rede Soclal. Assegura a 
Implementação dos Instrumentos de planeamento e funcionamento da Rede 
Social. 

02•07•20:Z0 

Perfll d e  Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organ1zação; Anâlise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromtsso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organlzaçãoi Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Regime 
Substituição de 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço públl�neam_eot"' .. """anlzal"ão; 
ConheclmenlJ>s es�<f;�pcIa; 
Análise da Ir ormação e sen!J�ó critico: T
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MAPA OE PESSOAL 2020 

Area de Formaçao UNI/G Cargo/Carreira/Cate OM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade 
ProfJsslonal 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

Licenciatura na área do decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
OMEI DAM Técnico Superior diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e Secretariado especlallzado, designadamente: a) Gestão do arvoredo munlclpal, 

nomeadamente avaliação e diagnóstico de patologias e necessidades de 
Intervenção; b) Planeamento e organização das intervenções a realizar, 
designadamente as plantações e podas; c) Acompanhamento da 
implementação de medidas Identificadas; d) Planeamento e organização da 
produção de plantas ornamentais e florestais 

Exerce, com responsabilidade e autonomla técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área de de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva ârea de DMEI DAM Técnico Superior Geografia especlallzaçiio e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área de de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva ârea de OMEI OAM Técnico Superior Engenharia especialização e formação académica, Que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com relativo grau de autonomia e responsabllldade, funções de chefia 
técnica e administrativa de assistentes técnicos afetos a áreas administrativas 

12° ano de escolaridade, e por cujos resultados é responsável; realiza atividades de programação e 

DMEI DIC OABP Coordenador Técnico ou curso que lhe seja organização do trabalho do pessoal que coordena, seguindo orientações e 
eQulparado, na área de diretivas superiores, nomeadamente as relativas ao pessoal, contabilidade, 
biblioteca e documentação expediente, património e aprovisionamento e outras de apoio Instrumental; 

executa trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior 
complexidade; apoia a gestão e atendimento das Bibliotecas. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas áreas de 

120 ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos 
DMEI DIC OABP Assistente Técnico ou curso que lhe seja e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos 

equiparado através de curso do ensino secundário ou equivalente, na área das 
blbllotecas, nomeadamente, no atendimento ao públlco e apoio à organização 
de eventos em Bibliotecas. 

01·01·1020 

Perfil d e  Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o servh:;oj Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especlallzados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Coordenação; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados· 
Organização e método de trabalho; Ade otaça 
melhoria continua; Trabalho de equipa 
cooperação; Relacionamento lnterpess a1 · r� Responsabllldade e compromisso com servf . 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formaçao 
DM DEP DIV AB garfa Académica ou Atribuição Competências/Atividade 

Proflsslonal 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 120 ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 

DMEI DIC DABP Assistente Técnico ou curso que lhe seja 
equiparado órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente, atendimento ao público em Blbllotecas. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na ârea da de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
OMEI DIC DABP Técnico Superior História especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decls3o, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, classmcação e descrição de documentação a 
cargo do Arquivo Histórico Munlclpal; Investigação para livros e exposições 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos 
e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos 
através de curso do ensino secundário ou equivalente, na área do arquivo, 

120 ano de escolaridade, fncumblndo·lhe, nomeadamente: realizar tarefas relacionadas com a gestão 
DMEI OIC DABP Assistente Técnico ou curso que lhe seja de documentos, o controlo das Incorporações, o registo, a cotação, o 

equiparado averbamento de registos, a descrição de documentos, o acondicionamento de 
documentos, o empréstimo, a pesquisa documental, a emissão de certidões, 
a produção editorial e a aplicação de normas de funcionamento de arquivos, 
de acordo com métodos e procedimentos estabelecidos. Coordenação do 
Arquivo Geral Corrente e Expediente recebido via CTT pela CMC • Gestão de 
equipa, procedimentos e Instalações. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 

OMEI OIC DABP Assistente Operacional Escolaridade obrigatória complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe 
genericamente assegurar o contacto entre os serviços e fazer atendimento ao 
público nas Bibliotecas. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

l 2° ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domlnlos de atuação dos 
DMEI DIC DABP Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
designadamente: Apolo ao Serviço de Gestão de Animação Cultural da DABPe 
atendimento ao público nas Bibliotecas. 

02-07-2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de traba lho; Adaptação e CTFP • Tempo melhorla continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 
Responsabilidade e compromisso com o servi�o. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anállse da informação e sentido CTFP • Tempo critico; Conhecimentos especializados e Indeterminado experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP . Tempo melhoria contínua; Trabalho de equipa e Indeterminado cooperação; Relaclonamento Interpessoal; 
Responsab\lldade e compromisso com o serviço. 

Orientação para o serviço püb\lco; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; CTFP • Tempo 
Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

Realização e orientação para res !ta , Organização e método de trabalt >; Adaptaçao e
f' 
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DM DEP DIV 

OMEI DIC DABP 

DMEI DIC DABP 

DMEI DIC DABP 

DMEI DIC DABP 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorra 

Técnico Superior 

Técnlco Superior 

Técnico Supenor 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

Licenciatura na área das 
Artes 

Licenciatura na área da 
Hlstóna de Arte 

Licenciatura na área da 
História 

Ucenclatura na área da 
Hlstórla 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, classificação e descrição de documentac;ão a 
cargo do Arquivo Histórico Municipal; Investigação para livros e exposições 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento supetior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicaçao de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente coordenação da Livraria Municipal de equipa, 
procedimentos, eventos e Instalações; Classificação e descrição de 
documentação a cargo do Arquivo Histórico Municipal; Investigação para 
livros e exposições; Organização de eventos no Arquivo Histórico Municipal. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallFlcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente: Colaboração na de sítios arqueológicos e da 
Reserva Arqueológica Municipal a cargo da OABP; Acompanhamento 
arqueológico; de bases de Informação sobre Bens Culturais de Cascais; 
Estudo e promoção do patnmónlo hlstónco e cultural de Cascais, 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica. ainda que com 
enquadramento superfor quallflcado, runções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcaçcio de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam rundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos çraus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado, nomeadamente: Tratamento documental para a Rede de 
Bibliotecas Municipais; Apolo ao atendimento ao pübllco nas Bibliotecas 

0Z•07-Z020 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da lnrormaçào e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o servlc;o; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o servlçoi Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organlzac;ao; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 

Vinculo 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

organização; Análise da Informação e sentido CTFP _ Tem 0 crítico;. Conhecimentos especipuzado�.� ·""<- rndetermin:do experlencla; Responsabllldad9 e co�pfo ·e; o serviço; Relacionamento lntêrpessoal. _.a O 
�- � >, 
o �·· it � 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

420 • 715 



DM DEP 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DIV 

DABP 

DABP 

OABP 

DABP 

DABP 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formaçao 
Académica ou 
Profls•lonal 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

12• ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área da 
História 

Licenciatura na área da 
História 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade Perfll de Competências Vinculo 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumbindo·lhe 
genericamente assegurar o contacto entre os serviços, efetuar a receção e 
entrega de expediente e encomendas; acompanhar os visitantes aos locais 
pretendidos; estampllhar correspondência e proceder à reprodução de 
documentos escritos ou desenhados. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; t d t . 
p
d Tolerância à pressão e contrariedades. n e ermma 0 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de R 11 - 1 - 1 natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de O 
ea z�çao_ e or e�:a�ao

d
pa

t
ra �e�� ta!�s; .. 

atuação comuns e Instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos r��n �açao :. m 0
T 

O �
1
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ª o; 
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aptaçao e 

e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teórfcos e práticos obtidos me O ª ;on �n�a; ra : 1 
e equ pa e 

1 através de curso do ensino secundário ou equivalente, na área das cooperaç o; e ac onamen ° nterpessoa ; 
bibliotecas, nomeadamente, atendimento ao público nas Bibliotecas Responsabllldade e compromisso com O serviço. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente, atendimento ao público nas Bibliotecas 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallftcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente: Coordenação da Carta Arqueológica 
Subaquática de Cascais; Acompanhamento arqueológico; Colaboração na de 
bases de Informação sobre Bens Culturais de Cascais; Estudo e promoção do 
património histórico e cultural de Cascais. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
ResponsablUdade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Respansabilldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento lnterpe.ssoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 

CTFP -Tempo 
[ndeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallncado, funções consultivas, de estudo. 
planeamento, programação. avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado, nomeadamente: Tratamento documental para a Rede de 
Bibli otecas Municipais: Apolo ao atendimento ao público nas Bibliotecas 

organização; Anâllse da Informação e sentido CTFP _ Tempo crítico; Conheclr !'ériiõi�eciali...,19'>----...i 
experiência; Rei onsa , aoL �
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MAPA DE PESSOAL 2020 

-. . . . .. . . . . .......... 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 

DM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto AB gorla PrOfl!!:Slonal 

Exerce, com base em diretivas bem dennldas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de Realização e orientação para resultados; atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 12° ano de escolaridade, órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e prátlcos1 

Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo OMEI OIC OABP Assistente Técnico ou curso que lhe seja obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, melhoria contínua; Trabalho de equipa e Indeterminado Ocupado 
equiparado nomeadamente coordenação da gestão da assiduidade do pessoal da DABP, cooperação; Relacionamento Interpessoal; 

gestão do processo de aquisição de periódicos para a Rede de Bibliotecas Responsabllldade e compromisso com o serviço. 
Municipais e apoio ao COABP. 

Exerce, com relativo grau de autonomia e responsabllldade, funções de chefia 
técnica e administrativa de assistentes técnicos afetos a áreas administrativas 
e por cujos resultados é responsável; realiza atividades de programação e 
organização do trabalho do pessoal que coordena, seguindo orientações e Realização e orientação para resultados; 

12º ano de escolaridade, diretivas superiores, nomeadamente as relattva·s ao pessoal, contabllldade, Organização e método de trabalho; Adaptação e expediente, património e aprovisionamento e outras de apoio Instrumental, CTFP -Tempo OMEI OIC OABP Coordenador Técnico ou curso que lhe seja assim como a cobrança de valores Inerente à área funcional onde se encontra melhoria continua; Coordenação; Trabalho de Indeterminado Ocupado 
equiparado Integrado; executa trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 

complexidade; coordena os processas de aquisição de bens e serviços da Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
OABP; efetua a gestão das bases Informáticas de controlo financeiro da OABP; 
apoia a gestão da Livraria Municipal; presta apoio ao Chefe da unidade 
orgânica. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de Realização e orientação para resultados; 

120 ano de escolaridade, atuação comuns e instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP -Tempo 
OMEI OIC OABP Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, melhoria contínua; Trabalho de equipa e Ocupado 

equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, cooperação; Relaclonamento Interpessoal; Indeterminado 
nomeadamente colaboração na organização da documentação e registos a Responsabllldade e compromisso com o serviço. 
cargo do Arquivo Técnico de Urbanismo. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de Realização e orientação para resultados; 

12° ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP • Tempo 
OMEI OIC OABP Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, melhoria contínua; Trabalho de equipa e [ndetenninado Ocupado 

equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
nomeadamente colaboração na organização da documentação e registos a Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
cargo do Arquivo Técnico de Urbanismo. 

Assegura o contacto entre os serviços, efetua a receção e entrega de Orientação para o serviço púbUco; Trabalho de CTFP - Tempo 
DMEI OIC OABP Assistente Operacional Escolaridade obrigatória expediente e encomendas. Apolo ao processamento do Expediente recebido equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Ocupado 

pela CMC via CTT, no Arquivo Geral Corrente. Tolerância â pressão e contrariedades. -
Exerce, funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, 
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enquadrados em diretivas oerais bem definidas e com graus de complexidade ►· variáveis, nomeadamente na execução de tarefas de apoio elementares, Orientação para o serviço pú llco;� 
OMEI OIC OABP Assistente Operacional Escolaridade obrigatória Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços podendo comportar equipa e cooperação; Relaclc name tfli ú� ·f�r ;J ;o Ocupado 

esforço tisico, tem a responsabllldade pelos equipamentos sob sua guarda e Tolerância à press�o e contra leda 5· 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area ae Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade 
Proflsslonal 

Exerce, com responsabllidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultlvas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área das de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 

DMEI DIC OABP Técnico Superior Relações Públicas, especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

Publicidade e Marketing decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlall2ado1 nomeadamente: Coordenação do Servlço de Gestão de 
Animação Cultural • Gestão de equipa, procedimentos e eventos; 
Coordenação da comunicação entre a DABP e a DMCO. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de mêtodos e processos Licenciatura na área do de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 

OMEI DIC DABP Técnico Superior Secretariado ou na área da 
Assessoria de Direção especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexldade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, no atendimento ao pübllco das Blbllotecas. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

120 ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vártos domínios de atuação dos 
DMEI DIC DABP Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente organização da documentação e registos a cargo do Arquivo 
Geral Corrente. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 
de nature2a técnica e ou científica Inerentes à respetlva área de 

Licenciatura na área da especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
DMEI DIC DABP Técnico Superior História decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado, nomeadamente: Organização da documentação e registos a 
cargo do Arquivo Geral Corrente; Avallaç�o e seleçllo de documentação; 
Formação de utilizadores em GDCC. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mednlco, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 

OMEI DIC OABP Assistente Operaclonal Escolaridade obrigatória complexldade varlâvels e executa tarefas de apoio elementares, 
lndlspensãvels ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente assegurar o contato entre os serviços e fazer atendimento ao 
públlco nas Livrarias. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcaç�o de métodos e processos, nas áreas de 

12° ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domlnlos de atuação dos 
OMEI DIC DABP Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente, no apoio ao tratamento documental para a Rede de 
Bibliotecas Municipais e no apoio ao atendimento ao público nas Bibliotecas. 

02-07-2020 

Perfll de Competências Vinculo 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e CTFP -Tempo 

experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da lnformaçào e sentido CTFP - Tempo critico; Conhecimentos especlallzados e 
experiência; Responsabilldade e compromisso com Indeterminado 

o servlc;Oi Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperaçi§o; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 

Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido CTFP - Tempo critico; Conhecimentos especializados e Indeterminado experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; R.elaclonamento Interpessoal; CTFP - Tempo 

Toleráncia à pressão e contrariedades. Indeterminado 
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Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 
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UNl/G DM DEP DIV AB 

DMEI DIC DABP 

DMEI DIC OABP 

OMEI DIC OABP 

OME! OIC OABP 

OMEI DIC DABP 

Cargo/Carreira/Cate 
gorla 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Area de Formaçao 
Académica ou 

Proncsfonal 

Licenciatura na área da 
Antropologia 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área da 
História 

Lfcenciatura na área das 
Ciências da Documentação 
ou Equivalente 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallaçao e de apllcaçao de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva ârea de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente: Colaboração no projeto da Bedeteca José de 
Matos•Cruz; Atendimento ao público nas Bibliotecas. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente, atendimento ao público nas Bibliotecas. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallncado, funçõe.s consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente: Estudo e promoção do património histórico e 
cultural de cascais; Colaboração na de bases de Informação sobre Bens 
Culturais de Cascais; Colaboração na de processos de classificação de 
patrimónloi Produção de Informações técnicas especlallzadas sobre 
património (l)materlal. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente: Coordenação do Serviço de Apolo às 
Bibliotecas Escolares - Gestão de equipa, procedimentos, eventos e 
Instalações. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos. nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vârios domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos atravês de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente organização e dlgltallzação da documentação e registos a 
cargo do Arquivo Técnico de Urbanismo. 

O:Z•07·2020 
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Perfil d e  Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e mêtodo de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relaclonamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Vinculo 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

- _._ ... ._. -•-w- l. 

Realização e orientação pa � resu��� 'J O 
Organização e método de t abalho; �da e p"h,. ,,, melhoria contínua; Trabalh de e4w"óa e � ';,;; /""''"-. �o 

cooperação; Relaclonamen o inteP,CRâl� :��f e�• ª 0 
Responsabilidade e compro nisso lfr _r;1çó. 
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Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV Académica ou  Atribuição Competências/ Atividade AB gorla Proflsslonal 

Exerce, com responsabilidade e autonomia têcnlca, ainda que com 

Ucenciatura na área das 

enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcac;ão de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 

DMEI DIC DABP Técnico Superior Clênctas da Documentação especlallzaçao e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
ou Equivalente declsao, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

diversos graus de complexidade, executa outras atlvldade.s de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, no atendimento ao públlco e no apoio à 
organização de eventos nas Blbllotecas. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vártos domínios de atuação dos 12º ano de escolaridade, órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, DMEI DIC DABP Assistente Técnico ou curso que lhe seja obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, equiparado nomeadamente coordenaç5o do Programa de Recuperação de Arquivos e 
Documentos de Interesse Municipal, classlflcação e descrição de 
documentação a cargo do Arquivo Histórico Munlcipal. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

licenciatura na área da de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva ârea de 
DMEI DIC OABP Técnico Superior especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a Gestao decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente: Coordenação do Arquivo Técnico de 
Urbanismo de equipa, procedimentos e Instalações. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técntca, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva ârea de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a Licenciatura na ârea das DMEI DIC DABP Técnico Superior decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Ciências Sociais e Humanas diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente: Classlncação e descrição de documentação a 
cargo do Arquivo Histórico Municipal; Atendimento ao público, físico e digital, 
no Arquivo Histórico Municipal; Coordenação do projeto Guardlães da 
Memória. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programac;ão, avaliação e de apllcac;ão de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva ãrea de 

DMEI DIC DABP Técnico Superior Licenciatura na área da especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
História decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e proJetos com 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado, nomeadamente: Classificação e descrição de documentac;ão a 
cargo do Arquivo Histórico Municipal; Atendimento ao público, flslco e digital, 
no Arquivo Histórico Municipal; Investigação para livros e exposições. 

0Z•07•1020 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos espectall zados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientaçao para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o servi,;oi Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da lnformaçào e sentido 
critico; Conhecimentos especiaUzados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
lndeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP -Temp 
Indetermina, 

CTFP - Tempo 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 

Proflsslonal 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área da de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
DMEI DIC DABP Técnico Superior especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a Sociologia decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

diversos graus de complexldade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente: Coordenação da Biblioteca Municipal de 
Cascais • Gestão da equipa, procedimentos, eventos e Instalações. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallíicado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área do de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a DMEI DIC DABP Técnico Superior Secretariado ou na ârea da decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Assessoria de Direção diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente: Coordenação do Arquivo Intermédio Munlclpal 
da equipa, procedimentos e coleções; Classificação e descrlç�o de 
documentação a cargo do Arquivo Histórico Munlcipal. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

12° ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
DMEI DIC DABP Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e prâtlcos, 

equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente tratamento documental para a Rede de Bibliotecas Municipais 
de Cascais. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

12º ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vários dominlos de atuação dos 
DMEI DIC DABP Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

equiparado obtidos atravt?s de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente tratamento documental para a Rede Blbllotecas Municipais de 
Cascais e apoio ao atendimento ao públlco nas Blbllotecas 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

12º ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos 
e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos DMEI DIC DABP Assistente Técnico ou curso que lhe seja através de curso do ensino secundário ou equivalente, na ârea das equiparado blbllotecas, nomeadamente, classificação e descrição de documentação a 
cargo do Arquivo Histórico Munlclpal; Atendimento ao público, fislco e digital, 
no Arquivo Histórico Municipal. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área das de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva ârea de 
DMEI DIC DABP Técnico Superior Ciências da Documentação especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

ou Equivalente decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, no atendimento ao público e apoio à 
organização de eventos nas Bibliotecas. 

02-07-1020 

Perfll de Competências Vinculo 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido CTFP . Tempo crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com lndetemilnado 
o servlçoj Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido CTFP • Tempo critico; Conhecimentos especializados e Indetemilnado experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP • Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e Indeterminado cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Reallzação e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP • Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e Indeterminado cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP . Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e lndetenninado cooperação; Relaclonamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anállse da informação e sentido CTFP • Tempo crítico; Conhecimentos especializados e Indeterminado experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 
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UNI/G Cargo/Carreira/cate Area de Formação 
CM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfll de Competências Vinculo Estado Posto AB gorla Prnflsslonal 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de Realização e orientação para resultados; 

12º ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo 
DMEI DIC DABP Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e servlços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, melhoria continua; Trabalho de equipa e Ocupado 

equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 

nomeadamente, no atendimento ao público e no apoio à organização de Responsabllldade e compromisso com o serviço. 
eventos na Blblloteca [nrantH e Juvenil. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de Orientação para resultados; Planeamento e 

Licenciatura na área da especialização e formação académica, que visam rundamentar e preparar a organização; Análise da informação e sentido CTFP - Tempo 
DMEI ore DABP Técnico Superior decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com critico; Conhecimentos especializados e Ocupado 

Arqueologia diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 

especializado, nomeadamente: Colaboração na gestão de sities arqueológicos o serviço; Relacionamento interpessoal. 
e da Reserva Arqueológica Municipal; Acompanhamento arqueológlco; Gestão 
de bases de Informação sobre Bens Culturais de Cascais; Estudo e promoção 
do património histórico e cultural de Cascais. 

���-.i ... _ ... 
� 11 ,,,,..- ·--= -

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patr1monlals e tecnológicos li ��:. .. � �ij afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
pennltam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica e::, r· 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 

;( 
. .,. 

prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisração Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
� 

do intere"sse dos destinatários; efetua o acompanhamento profisslonal no serviço públlco; Planeamento e organização; '-- .,. local de trabalho; divulga Junto dos trabalhadores os documentos Internos e Conhecimentos especializados e experiência; Comissão de [/,""""' e:: 
!JS DMEI DIC OABP Chefe de Divisão Licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e o .-

esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, 
Análise da Informação e sentido crítico; Trabalho Serviço .... . 

de forma a garantir o empenho e a responsablllzação por parte dos de equipa e cooperação; Representação e 
� r.:!t'.!l -colaboração Institucional. r-..:, 

trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos - _, e::) 

trabalhadores da sua unidade orgânica e identifica as necessidades de u -=-· r,.l 
formação especifica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da e::) al  assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. -r ·:, ---. .. -Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com .,.,..,,___. 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos Orientação para resultados; Planeamento e 

Licenciatura na área das de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de organização; Análise da Informação e sentido CTFP - Tempo 
DMEI DIC DABP Técnico Superior Relações Públicas, especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a critico; Conhecimentos especializados e Indeterminado Ocupado 

Publicidade e Marketing decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com experléncia; Responsabltldade e compromisso com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, designadamente: Apolo ao Serviço de Gestão de Animação 

o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Cultural da OABPe no atendimento ao públlco nas Blbllotecas. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos Orientação para resultados; Planeamento e 

Ucenclatura na área das 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de organização; Análise da Informação e sentido 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a CTFP - Tempo 

DMEI DIC DABP Técnico Superior Ciências da Documentação decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
critico; Conhecimentos especializados e Indeterminado Ocupado 

ou Equivalente diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 

especializado, nomeadamente: Tratamento documental para a Rede 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Blbllotecas Municipais de Cascais e Apoio ao atendimento ao públko nas 
Bibliotecas. 
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DM DEP 

OMEI OIC 

OME! O!C 

DMEI OIC 

OMEI OIC 

DMEI O!C 

UNI/G DIV AB 

OABP 

OABP 

OABP 

OABP 

OABP 

Cargo/Carrelra/Cate 
gorla 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Prnfls•lnnal 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na ãrea da 
História 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na ârea da 
FIiosofia ou História 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de Realização e orientação para resultados; 
atuação comuns e Instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos Organização e método de trabalho; Adaptação e 
e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos melhoria continua; Trabalho de equipa e 
através de curso do ensino secundário ou equivalente, na área das cooperação; Relacionamento interpessoal; 
blbliotecas, nomeadamente no tratamento documental para a Rede Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
Bibliotecas Municipais de Cascais. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultlvas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexldade, e>cecuta outras atividades de apoto geral e 
especlallzado, nomeadamente, atendimento ao público nas Bibliotecas 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de Realização e orientação para resultados; 
atuação comuns e Instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos Organização e método de trabalho; Adaptação e 
e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
através de curso do ensino secundário ou equivalente, na área das cooperaç5o; Relaclonamento Interpessoal; 
blbllotecas, nomeadamente1 no atendimento ao público da Biblioteca Responsabllidade e compromisso com o serviço. 
Municipal de Cascais. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcaç5o de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domlnios de atuação dos 
órg3os e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente organização da documentação e registos a cargo do Arquivo 
Geral Corrente e gestão de requisições ao Arquivo Geral Corrente. 

1 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
lndetenninado 

CTFP - Tempo 
Jndeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou clentlnca Inerentes à respetiva área de 
especlallzac;ão e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, coordenação do tratamento arquivístico, ao 
nlvel da relnstalação, reordenação, descrição e indexação de todos os 
processos pertencentes â série correspondência recebida e expedida; 
coordenação do trabalho dos autos de contraordenação do Fundo da Câmara 
Munlclpal de Cascais; gestão das requisições de documentação à guarda da 
OABP; participação na revisão do Inventario das coleções produzidas pela 
CMC e colaboração na revisão dos registos de autoridade da base X-Arq. 

or�anlzação; Análise da_lnfo�m�ção e sentido CTFP _ Tempo entice, Conheclmer f�eSP..,�C!� - ir eterminado 

0Z·07·2020 

experiência; Respo sabllldlilílf'e t'a�º'j' 
o serviço; Relaclon ment�� : 
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Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 
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UNI/G 
OM OEP DIV AB 

DMEI DIC DABP 

DMEI DIC DABP 

DMEI DIC DABP 

DMEI DIC DA8P 

DMEI DIC DABP 

cargo/Carreira/Cate 
gorla 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Assistente Técntco 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área das 
Llnguas e Literaturas 
Clássicas e Modernas 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área da 
Engenharia 

Licenciatura na área das 
Clénclas 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências 

Exerce, com base em diretivas bem def1nldas e Instruções gerais, funções de R 11 .. . t -
natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas áreas de ea z�c;ao .. e one� açao para resultados; _ 
atuação comuns e Instrumentais e nos vários domlnlos de atuação dos órgãos Organ,zac;ao � metada de trabalho; Adaptaçao e 
e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos melhorla :on�nt1

� 
Trabalho �e equipa e 

1 através de curso do ensino secundário ou equivalente, na área das cooperaça�; e ac anamente
. 
nterpessoa ; . 

bibliotecas, nomeadamente, atendimento ao público nas Bibliotecas. Responsabi lidade e compromisso com o serviço. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 
de natureza técntca e ou cientifica Inerentes à respetiva ârea de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio gera1 e 
especfallzado.1 nomeadamente: Tratamento documental para a Rede de 
Bibliotecas Municipais; Apolo ao atendimento ao público nas Bibllotecas 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente, atendimento ao público nas Blbllotecas. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente: Coordenação do Serviço de Bibliografia e de 
Coleções de equipa e procedimentos; Administração do sistema de bases de 
bases da Rede de 81bllotecas Municipais de Cascais e Escolares. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organlzaçãoj Análise da Informação e senti do 
critlcoj Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relaclonamento Interpessoal. 

--..... . .  

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, fi.mçaes consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, no atendimento ao público das Bibliotecas 

Orientação para resultados; anea� • i organização; Análise da lnfor nação e sentldJS. �P _ ' m )o crítico:. Conhecimentos espec allzad� � ��ter � do experlencia; Responsabllldad e co�rnroJccn rom 
;;,r 

01-()7-2020 

o serviço; Relacionamento ln erpes�àl. .,...-, ..- :::.; ti � ►-
,-... - � 'l:.. "T'II 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

429 -715 



DM DEP DIV 

DMEI DIC DABP 

DMEI D!C DABP 

DMEI DIC DABP 

DMEI D!C DABP 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB geria 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Area de Formaçao 
Académica ou 
Pr,..flssronal 

Licenciatura na área da 
História 

Licenciatura na área da 
História 

Licenciatura na área da 
História 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação acad�mica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente: Estudo e promoção do património histórico e 
cultural de Cascais; Colaboração na de bases de Informação sobre Bens 
Culturals de Cascais; Colaboração na de processos de classificação de 
património; Produção de Informações técnicas especializadas sobre 
património (l)materlal. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou clentínca Inerentes à respetiva ârea de 
especlallzac;ão e formação acad�mica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado, nomeadamente: Coordenação de candidaturas (lnter)naclonais 
submetidas via DABP; Coordenação do projeto de Curriculum Local (Área 
DABP); Classificação e descrição de documentação a cargo do Arquivo 
Histórico Municipal; [nvestigação para livros e exposições. 

Exerce, com responsablHdade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva ârea de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
e.speclallzado, nomeadamente, classlflcação e descrição de documentação a 
cargo do Arquivo Histórico Municipal; Atendimento ao público, físico e digital, 
no Arquivo Histórico Municipal; Coordenação do projeto Guardlães da 
Memória. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equlvalente, 
nomeadamente atendimento ao pUbllco no Arquivo Histórico Municipal e 
Livraria Munlclpal e ordenação e numeração de documentação a cargo do 
Arquivo Histórico Municipal. 

OZ-07·1020 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anâllse da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP _ Tem 0 melhoria continua; TrabJMlo-<ie- equip&-=----#.i:i!:m:�1 

p
d cooperação; Relacionamento 1

� 
maeli:::: 111 na 0 

Responsabilidade e com,romi
� 

g 
r; f �w:..-; � '> 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

�30 • 715 



DM OEP 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

OMEI DIC 

DIV 

DABP 

DABP 

DABP 

DABP 

DABP 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Area de Formaçao 
Académica ou 

"•�11••1.,n•I 

Licenciatura na área de 
[nformática 

Licenciatura na área da 
História 

MAPA OE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de apllcação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, no atendimento ao público das Bibliotecas. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallncado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva ârea de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente: Tratamento documental para a Rede de 
Bibliotecas Municipais; Apolo ao atendimento ao público nas Bibliotecas. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Ucenclatura na área das de natureza _técnica e ou clentíflca Inerentes à respetiva área de 

C1- 1 5 1 1 H especlallzaçao e formação académica, que visam fundamentar e preparar a enc as oc ª s e umanas decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

l 2° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área da 
Hlstórta de Arte 

especializado, nomeadamente: Coordenação da Blblloteca Infantil e Juvenil 
de equipa, procedimentos, eventos e Instalações. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domlnios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente fornecimento de cópias e certidões de documentação a cargo 
do Arquivo Técnico de Urbanismo. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 

enquadramento superior quallficado, runções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, atendímento ao pUbllco nas Blbllotecas 

02-07-1020 

Perfll d e  Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anãtise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especlallzados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítlCOi Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 

o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experfêncla; Responsabilidade e compromisso com 

o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
lndetenninado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

organizaçàOi Análise da Informação e sentido t""TF'P . T crítico; .. Conhecimentos espE claliza� .. • _
.
..._,,.._,,ar, �

,
et;m,�

m
:dºo experl�ncla; Responsabilldê �e e compro� n 

o serviço; Relacionamento ,terpe�� >) 
H r---:E:.,..__ � � 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

431- 715 



DM DEP 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DIV 

DABP 

DABP 

DABP 

DABP 

DABP 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Profl••lnn•I 

Licenciatura na área da 
Antropologia 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equlP"rado 

MAPA OE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especiallzac;ão e formação académica , que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente: Coordenação da Biblioteca Municipal de 5. 
Domingos de Rana • Gestão de equipa, procedimentos, eventos e Instalações; 
Coordenação da Bedeteca José de Matos-Cruz. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 

Perfll de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especla11zados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de Realização e orientação para resultados; 
atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos Organização e método de trabalho; Adaptação e 
e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos melhoria continua; Trabalho de equipa e 
através de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, cooperação; Relacionamento interpessoal; 
organização e dlgltallzação da documentação e registos a cargo do Arquivo Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
Técnico de Urbanismo. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários dominlos de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente organização da documentação e registos a cargo do Arquivo 
Geral Corrente. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 

Reallzação e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relaclonamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de Realização e orientação para resultados; 
atuação comuns e Instrumentais e MS vários domínios de atuação dos órgãos Organização e método de trabalho; Adaptação e 
e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos melhoria continua; Trabalho de equipa e 
através de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, cooperação; Relacionamento Interpessoal ; 
organização e digltallzação da documentação e registos a cargo do Arquivo Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
Técnico de Urbanismo. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
lndeterniinado 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de Realização e orientação para esultados; ...... !1 .1 C) atuação comuns e instrumentais e nos vários dominlos de atuação dos órgãos Organização e método de tra :ialho;1 

,.. 
P - �  .... e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos melhoria contínua; Trabalho e eq•'�a e -i..:::n 
t 

• r,t 
�

o 

atravês de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, cooperação; Relacionamentc lnte�g 
.{'K.-_ �-, 

e� 0 
organização e dlgltallzação da documentação e registos a cargo do Arquivo Responsablltdade e compron ,sso 'ri' �o. :iJ .,.,,___ Técnico de Urbanismo. � Y-

Ç) l!P -... - �-

0Z-07•2020 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

432 -71  



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorfa Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
Prnfl«lnnal 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas áreas de 

12° ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos 
DMEI DIC DABP Assistente Técnico ou curso que lhe seja e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos 

equiparado através de curso do ensino secundário ou equtvalente, nomeadamente, 
organização e digitalização da documentação e registos a cargo do Arquivo 
Técnico de Urbanismo. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, afnda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas. de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 

DMEI DIC DABP Técnico Superior Ucenclatura especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão1 elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, atendimento ao público e apoio à organização 
de eventos nas Blbllotecas 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallfkado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

DMEI DIC DABP Técnico Superior Licenciatura decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, incumbindo-lhe designadamente efetuar a georreferenclação 
dos processos de licenciamento de operações urbanísticas, Isto é, para 
associação daqueles processos ao sistema de Informação geográfica do 
Município. 

Exerce, com base em diretivas bem deílnldas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcac;ão de métodos e processos, nas áreas de 

12º ano de escolaridade, atuação comuns e instrumentais e nos vários dominios de atuação dos órgãos 
DMEI DIC DABP Assistente Técnico ou curso que lhe seja e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teôricos e práticos obtidos 

equiparado através de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, 
organização e dlgltallzação da documentação e registos a cargo do Arquivo 
Técnico de Urbanismo. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

12º ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais e nos vários domlnios de atuação dos órgãos 
DMEI DIC DABP Assistente Técnico ou curso que lhe seja e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos 

equiparado através de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, 
organização e dlgltallzaçào da documentação e registos a cargo do Arquivo 
Técnico de Urbanismo. 

OZ-O7-102O 

Perfil de Competências 

Reallzação e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 

Vinculo 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

CTFP -Tempo 

� . . 

experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

-

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido CTFP -Tempo critíCOi Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP -Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e lndetem,lnado cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e -· cooperação; Relacionamento lnte pe�oal, 
Responsabilidade e compromisso: com o
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G cargo/carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/Atividade AB gorla Profl•slonal 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

12º ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos 
DMEI DIC DABP Assistente Técnico ou curso que lhe seja e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos 

equiparado através de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, 
organização e digitalização da documentação e registos a cargo do Arquivo 
Técnico de Urbanismo. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcaçào de métodos e processos 

licenciatura na área das de natureza técnica e ou científica Inerentes â respetiva ãrea de 
DMEI DlC DABP Técnico Superior especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a Ciências Sociais e Humanas decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, no atendimento ao públlco e no apoio à 
organi zação de eventos nas Bibliotecas. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de 

DMEI DlC DABP Técnico Super ior licenciatura em História especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão; elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade; executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente a reorganização, classificação, cotação, 
descrição normalizada e Indexação de documentação a cargo do Arquivo 
Histórico Municipal. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

12° ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vártos domínios de atuação dos 
DMEI DIC DABP Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equlvalente, 
nomeadamente, na organização da documentação e registos a cargo do 
Arquivo Intermédio Municipal. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 

120 ano de escolaridade, natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domlnlos de atuação dos 

DMEl DIC DABP Assistente Té,nlco ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
equ iparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equlvalente, 

nomeadamente, atendimento ao públlco nas Bibliotecas 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 

120 ano de escolaridade, natureza executiva e de aplicação de métodos e pro,essos, nas âreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domlnlos de atuação dos 

DMEI DIC DABP Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente, no atendimento ao público em Bibliotecas. 

01-07·1010 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organi zação; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anâllse da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso ,om 
o serviço; Relacionamento Interpessoa l .  

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Reallzação e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionam, lffll'ffltl!rpe= 
Responsabilidade e comi omis,lõ' 
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DM DEP 

DMEI DlC 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DIV 

DABP 

DABP 

DABP 

DABP 

DABP 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB geria 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 
pr""fl��r,...nsl 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcaç3o de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técntcos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcaç3o de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos atravês de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente tratamento documental para a Rede de Blbllotecas Municipais 
de Cascais e apoio ao atendimento ao público nas Blbllotecas. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza e)(ecutiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teõrtcos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente organização da documentação e registos a cargo do Arquivo 
Intermédio Municipal, gestão de requisições ao Arquivo Intermédio Municipal, 
descrição de documentação a cargo do Arquivo Intermédio Municipal. 

Exerce1 com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente, no atendimento ao pübllco em Bibliotecas. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente, na organização e dlgltallzaçào da documentação e registos a 
cargo do Arquivo Técnico de Urbanismo 

02-07-2020 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabatho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Vinculo 

CTFP -Tempo 
(ndetemunado 

CTFP -Tempo 
[ndeterminado 

CTFP -Tempo 
lndetenninado 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 

Pr11fi"'"'i ... nal 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
12ª ano de escolaridade, natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas áreas de 

OMEI OIC OABP Assistente Técnico ou curso que lhe seja atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
equiparado órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnlcos, teóricos e prâtlcos, 

obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente, no atendimento ao pübllco em Bibliotecas. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, runções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área de de natureza técnica e ou clentínca Inerentes à respetiva área de OMEI OIC OABP Técnico Superior Conservação e Restauração especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallncado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apli cação de métodos e processos 

Licenciatura na área de de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 

OMEI OIC OABP Técnico Superior Blblloteca, Arquivo e especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
Documentação decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

diversos graus de complextdade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, organização da documentação e registos a 
cargo do Arquivo Intermédio e Histórico Munlclpal e descrição de 
documentação a cargo do Arquivo Intermédio e Histórico Municipal. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

OMEI OIC OABP Técnico Superior Licenciatura diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente: Coordenação do Nücleo de Património 
Hlstónco e Cultural de equipa, procedimentos e Instalações; Estudo e 
promoção do património histórico e cultural de Cascais; Colaboração na de 
bases de Informação sobre Bens Culturais de Cascais; Colaboração na de 
processos de classlflcação de património; Produção de Informações técnicas 
especializadas sobre património (l)material. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 

OMEI OIC OABP Técnico Superior Licenciatura na área das de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
Ciências, Física e Química especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

02•07·20Z0 

Perfll de Competêndas 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relaclonamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsablfldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anállse da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anàllse da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
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UNI/G DM DEP DIV AB 

DMEI DlC DCIP UPCD 

DMEI DlC DC!P UPCD 

DMEI DIC DCIP UPCD 

DMEI DlC DC!P UPCD 

DMEI DlC DC!P UPCD 

DMEI DlC DCIP UPCD 

Cargo/Carreira/Cate 
gorla 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Dirigente Intermédio 
de J.o Grau 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Prnflcslnnal 

Licenciatura na área das 
Ciências Sociais e Humanas 

Llcenclatura na área da 
Educação de Infância 

Licenciatura na área das 
Ciências Sociais e Humanas 

Licenciatura na área da 
Psicologia 

Licenciatura 

Licenciatura na área das 
Ciências 
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Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competênclas 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de mêtpdos e processos Orientação para resultados; Planeamento e 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de organização; Análise da informação e sentido 
espectallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a crítico; Conhecimentos especializados e 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com experiência; Responsabilidade e compromisso com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
especializado, nomeadamente, Integrar a equipa do associativismo e 
promoçao cultural de rua. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de organização; Análise da Informação e sentido 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a critico; Conhecimentos especializados e 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com experiência; Responsabllldade e compromisso com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
especializado. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos organização; Anâllse da Informação e sentido de natureza técnica e ou cientfnca Inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a critico; Conhecimentos especializados e 

experiência; Responsabilidade e compromisso com decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com o serviço; Relacionamento Interpessoal. diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos organização; Análise da Informação e sentido de natureza técnica e ou científica Inerentes â respetiva área de crítico; Conhecimentos especlallzados e especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a experfência; Responsabilidade e compromisso com decisão, elabora, autonomamente ou em grupo1 pareceres e projetos com o serviço; Relacionamento Interpessoa l. diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Gere com rigor as atividades da unidade, de acordo com o plano de atividades Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
dennlda e procede à avaliação dos resultados alcançadas; distribui, orienta e serviço público; Planeamento e organização; 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

,. .. . . .. ····-·-· . 
Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

controla a execução e qualidade técnica do trabalho produzido, assegurando a Conhecimentos especializados e experiência; Regime Ocupado gestão dos trabalhadores Integrados na unidade e a prossecuç3o das Análise da Informação e sentido critico; Trabalho Substituição C.M.C. 
atribuições previstas na Regulamento de Organização dos Serviços do de equipa e cooperação; Representação e 
Município. colaboração institucional • . __,,. ......... ,,_ .. .......... , . ...,. l'- ···-· .. 
Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo1 pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

02•07-2020 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

... , . . . . . ............. . 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 

DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 
Pr-.••--J---1 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, Orlentaç.ão para resultados; Planeamento e planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos organização; Análise da Informação e sentido Licenciatura na ârea da de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de CTFP - Tempo DMEI DIC OCIP UPCD Técnico Superior Gestão especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a crítico; Conhecimentos especializados e tndetermlnado Ocupado 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com experiência; ResponsabUldade e compromisso com 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

especializado. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualincado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área das de natureza técnica e ou científica Inerentes â respetiva área de organização; Análise da Informação e sentido CTFP - Tempo DMEI OIC DCIP UPCD Têcnlco Superior Ciências especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a critico; Conhecimentos especlallzados e [ndeterminado Ocupado 
experiência; Responsabllldade e compromisso com decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com o serviço; Relacionamento Interpessoal. diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonornla técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos organização; Análise da Informação e sentido 

DMEI OIC OCIP UPCO Técnico Superior Licenciatura na área das de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de critico; Conhecimentos especializados e CTFP • Tempo Ocupado Ciências especialização e formação académica, que vísam fundamentar e preparar a experiência; Responsabilidade e compromisso com Indetermlnado 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com o serviço; Relacionamento Interpessoal. diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia têcnlca, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva ãrea de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, designadamente no acompanhamento de obras de construção Responsabllldade e compromisso com o serviço; 

Licenciatura na área da civil; apoio na elaboração de projetos, seleção de materiais e revisão de Tolerâncla à pressão e contrariedades; CTFP - Tempo 
DMEI DIC DCIP UPCD Técnico Superior Engenharia Civil projetos de obras pllbllcas; acompanhamento das empreitadas Relacionamento Interpessoal; lndetemilnado Vago 

contratualizadas pelo Município ou pelos seus parceiros no terreno, Iniciativa e autonomia; Trabalho de equipa e 
garantindo o desenvolvlmento dos trabalhos conforme contrato e mapas de cooperação. 
trabalhos através de ações de fiscalização; preparação de procedimento de 
empreitadas e fornecimento de bens e serviços, através de elaboração de 
especificações técnicas, mapas de trabalho, cadernos de encargos e restante 
documentação; apolo na reallzação de medições para elaboração de mapas 
de trabalho e mapas de quantidades para empreitadas e fornecimento de • t·:.1 .... � .... ---·-� �.-...... 
bens e serviços; apoio em tarefas administrativas nos processos de �.a�.,. 
empreitadas. ) 
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UNI/G DM DEP DIV AB 

DMEI DIC DCIP UPCD 

DMEI DIC DCIP UPCR 

DMEI DIC DCIP UPCR 

DMEI OIC OCIP UPCR 

DMEI ore DCIP 

Cargo/Carreira/Cate 
gorla 

Técnico Superior 

Têcnlco Superior 

Dirigente Intermédio 
de 3.0 Grau 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura na área das 
Ciências Sociais e Humanas 

Licenciatura 

Licenciatura 

Licenciatura na área da 
Sociologia 

MAPA OE PESSOAL 2020 t•!.<· t., �;:� tr.�. 11 'r � 
-¼-:..:. -�•.J ,_.-,:.:C 1'si. llil •h-:!" 

Atrlbulçlio Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallac;ão e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva ârea de 
especlallzac;ão e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado, designadamente no acompanhamento de obras de construção Responsabilidade e compromisso com o serviço; 
clvll; apoio na elaboração de projetos, seleção de materiais e revisão de Tolerância à pressão e contrariedades; CTFP • Tempo projetos de obras públicas; acompanhamento das empreitadas Relacionamento interpessoal; 
contratuallzadas pelo Município ou pelos seus parceiros no t.erreno, Iniciativa e autonomia; Trabalho de equipa e Indeterminado 

garantindo o desenvolvimento dos trabalhos conforme contrato e mapas de cooperação. 
trabalho através de ações de fiscalização; preparação de procedimento de 
empreitadas e fornecimento de bens e serviços, através de elaboração de 
especificações técnicas, mapas de trabalho, cadernos de encargos e restante 
documentação; apoio na realização de medições para elaboração de mapas 
de trabalho e mapas de quantidades para empreitadas e fornecimento de 
bens e serviços; apoio em tarefas administrativas nos processos de 
empreitadas. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programação, avaliação e de apllcaçao de métodos e processos organização; Análise da informação e sentido 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de crítico; Conhecimentos especlallzados e CTFP . Tempo 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a [ndetermlnado 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

experiência; Responsabllldade e compromisso com 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

especializado. 

Gere com rigor as atividades da unidade, de acordo com o plano de atividades Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
definido e procede à avaliação dos resultados alcançados; distribui, orienta e serviço público; Planeamento e organização; 
controla a execução e qualidade técnica do trabalho produzido, assegurando a Conhecimentos especializados e experiência; Comissão de 
gestão dos trabalhadores Integrados na unidade e a prossecução das Anâlise da Informação e sentido critico; Trabalho Serviço 
atribuições previstas na Regulamento de Organização dos Serviços do de equipa e cooperação; Representação e 
Município. colaboração Institucional. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexldade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 
Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva ârea de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

02•07-2020 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

·-•�\-•• _..,,. 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

OrientaçJo para resultadc s; Plaoe;ime 

�di 
organização; Anâllse da I formação e seJ'tãuo _ em 0 critico;_ Conheci mentos e? peclali�P� Ind in:do expenencla; Responsablll ade ,a��'[ -::,,, o serviço; Relaclonament lnte . ..-...7' j � 

. - \ ► -

.... , . . � . . ..... , .... . 
Estado Posto 

Vago 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 
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UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 

DM DEP DIV 
AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ AtlVldade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Pr ... fleceef ... nal 

Exerce funções de natureza e>cecutiva, de apllcação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de Realização e orientação para resultados; 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP -Tempo DMEI DIC DCIP Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria contínua; Trabalho de equipa e Ocupado 
equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relaclonamento Interpessoal; Indeterminado 

arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
economato e atendimento ao cliente. 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológlcos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à encaz presta�o do serviço, tendo em conta a satisfação Liderança e gestão das pessoas; Orientaç5o para o do Interesse dos destlnatârlos; efetua o acompanhamento profissional no serviço pÜbllco; Planeamento e organização; local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e 

DMEI DIC DCIP Chefe de Divisão Licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e Conhecimentos especializados e experiência; Comissão de Ocupado 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, Anállse da Informação e sentido critico; Trabalho Serviço 

�r u,j de forma a garantir o empenho e a responsabillzação por parte dos de equipa e cooperação; Representação e 

L 
( ,  colaboração Institucional. trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos _,,,_ -- ):» trabalhadores da sua unidade orgânica e identifica as necessidades de 

rormaçao especifica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 

� 
·-fJ assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal de trabalho por ► parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. e:::> :.u 

� 
--.1 

};� .__ -
Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, (j� -

e::: 
1111 � com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de Realização e orientação para resultados; - e 12º ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP -Tempo .'l�c� 
-

DMEI DIC DCIP Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria contínua; Trabalho de equipa e r-,..) z equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relacionamento interpessoal; [ndetermlnado - - e::, -
arquivo, secretariado, contabilldade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabllldade e compromisso com o serviço. h -= � t11lO economato e atendimento ao cliente. -� 

� Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com e IJ enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultadOSi Planeamento e planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos -· 
Licenciatura na área das de natureza técnica e ou clentinca Inerentes à respetiva área de organização; Análise da Informação e sentido CTFP . Tempo 

DMEI DIC DCIP TécnTco Superior Ciências Sociais e Humanas especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a critico; Conhecimentos especializados e Indeterminado · Ocupado 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com experiência; Responsabllldade e compromisso com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

r 

especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programaç3o, avallaç3o e de aplicação de métodos e processos organização; Anállse da informação e sentido 

DMEI DIC DCIP Técnico Superior Licenciatura na área das de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de critico; Conhecimentos especializados e CTFP -Tempo Ocupado 
Ciências Sociais e Humanas especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a experiência; Responsabllldade e compromisso com Indeterminado 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com o serviço; Relacionamento Interpessoal. diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 
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DM DEP DIV 

DMEI DIC DCIP 

DMEI DCIP 

DMEI DIC DCIP 

DMEI DIAC 

DMEI DIC DIAC 

DMEI D!C D!AC 

UNl/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

ucoc Assistente Técnico 

ucoc Técnico Superior 

ucoc Assistente Técnico 

Area d e  Formação 
Académica ou 
ProfJsslonal 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo. 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Perfll de Competências Vinculo 

Licenciatura na área das de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
Orientação para resultados; Planeamento e 
organizaç5o; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especia lizados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

CTFP . Tempo 
Indeterminado Ciências Sociais e Humanas especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, acompanhar o banco local de voluntariado. 

Licenciatura na ãrea da 
Comunicação 

Licenciatura na área das 
Clenclas sociais 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área das 
Línguas e Literaturas 
Clássicas e Modernas 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes â respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, acompanhamento no terreno a lnstitulçoes e 
voluntários. 

Exerce, com base em diretivas bem dennldas e instruções gerais, funções de 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Planeamento e organização; Adaptação e melhoria 
continua; Iniciativa e autonomia; Responsabllidade 
e compromisso com o serviço; Comunicação; 
Trabalho de equipa e cooperação. 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de Realização e orientação para resultados; 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domlnlos de atuação dos Orientação para o serviço publico; Conhecimentos CTFP . Tempo órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, e experiência; Organização e método de trabalho; 1 d t I d obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Adaptação e melhoria contínua; Trabalho de equipa n e erm na 0 

nomeadamente, registo de pedidos de Intervenção em plataforma de gestão e e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 
elaboração de respostas aos requerentes. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, no registo de pedidos de Intervenção em 
plataforma de gestão, na elaboração de respostas aos requerentes e na 
coordenação de recursos. 

Exerce, com base em diretivas bem deHnldas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
ôrgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente. 

02-07-2020 

Orientação para resultados; Orientação para o 
serviço público; Conhecimentos especfalizados e 
experiência; Planeamento e organização; Trabalho 
de equipa e cooperação; Adaptação e melhoria 
continua; 
Relacionamento interpessoal; Inovação e 
qualidade. 

Realização e orientação para resultados; 

CTFP . Tempo 
lndetemiinado 

Orientação para o serviço publico; Conhecimentos CTFP • T e experi�ncla; Organização e método de trabalho; Jndete�i;:dºo Adaptaçao e melhoria continua; Trabalho de equipa 
e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

441 · 715 



MAPA OE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/ Atividade AB gorla IDr ... fleef ... nal 

Gere com rtgor as atividades da unidade, de acordo com o plano de atividades 
definido e procede à avaliação dos resultados alcançados; distribui, orienta e 

Dirigente Intermédio controla a execução e qualidade técnica do trabalho produzido, assegurando a DMEI DIC DIAC ucoc de 3.0 Grau Ucenclatl}ra gestão dos trabalhadores Integrados na unidade e a prossecução das 
atribuições previstas na Regulamento de Organização dos Serviços do 
Município. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas 

120 ano de escolaridade, áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos 
DMEI DIC DIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja através de curso do ensino secundário ou equlvalente, nomeadamente 

equiparado atendimento ao público e cobrança de valores inerente à área funcional onde 
se encontra Integrado, receção e registo de requerimentos presenclalmente, 
cobrança de taxas e esclarecimento de dúvidas aos requerentes. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 12° ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 

OMEI DIC OIAC Assistente Têcnlco ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e prátlcos, equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente, registo e resposta de emails e elaboração de ofícios. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 

DMEI DIC DIAC Técnico Superior Licenciatura de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva ârea de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 

120 ano de escolaridade, natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

DMEI DIC DIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domfnlos de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente, registo e resposta de emails e elaboração de ofícios. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas 

12° ano de escolaridade, âreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos 
OMEI DIC DIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja através de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente 

equiparado atendimento ao público e cobrança de valores Inerente à área funcional onde 
se encontra integrado, receção e registo de requerimentos, cobrança de taxas 
e esclareclmento de dúvidas aos requerentes. 

O:Z-07·2O20 

,., . . .... ....... ,..,., .. 
Perfil de Competências 

Liderança e gestão das pessoas; Onentação para o 
serviço pUblico; Planeamento e organizac;ão; 
Conhecimentos especlallzados e experiência; 
Análise da Informação e sentido critico; Trabalho 
de equipa e cooperaçãoj Representação e 
colaboração instltuclonal. 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos 
e experiência; Organização e método de trabalhai 
Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa 
e cooperação; lnovação e Qualidade; Comunicação. 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos 
e experiência; Organização e método de trabalho; 
Adaptação e melhoria contínua; Trabalho de equipa 
e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 

Orientação para resultados; Orientação para o 
serviço público; Conhecimentos especializados e 
experiência; Planeamento e organização; Trabalho 
de equipa e cooperação; Adaptação e melhoria 
contínua; 
Relacionamento Interpessoal; Inovação e 
qualidade. 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o sel"'\liço publico; Conhecimentos 
e experiência; Organízac;ão e método de trabalho; 
Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa 
e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 

Realização e orientação para re -�ai� 
Orientação para o serviço publi o; Conheclm2 
e experiência; Organização e m  todo de tf • 
Adaptação e melhoria contínua; Traba�e equloa 
e cooperação; Inovação e qualic ade; 

14 l!9': 
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Regime 
Substituição de 
Outro Organismo 

CTFP • Tempo 
tndetermlnado 

CTFP . Tempo 
Jndetemunado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP. Tempo 
Indeterminado 
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Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

442 • 715 



DM DEP 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DMEJ DIC 

DIV 

DIAC 

01IIC 

DIAC 

DIAC 

DIAC 

DIAC 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Prnflcslnnal 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano d.e escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atrlbulçáo Competências/ Atividade Perfll de Competências Vinculo Estado Posto 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, runções de 
natureza executiva e de apllcac;ão de métodos e processos, nas respetivas 
áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos 
através de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente 
coordenação do serviço ao nível da expedição de todo o correio físico do 
munlciplo e da numeração dos oficias. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos CTF e experiência; Organização e método de trabalho; 1 

P - Te_mpo 

Adaptação e melhoria contínua; Trabalho de equipa ndetermmado 

e cooperação; Inovação e quali dade; Comunicação. 

natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas Realização e orientação para resultados; 
áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos Orientação para o serviço publico; Conhecimentos 
através de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente e experiência; Organização e método de trabalho; CTFP � Tempo 

atendimento ao público e cobrança de valores Inerente à área funcional onde Adaptação e melhoria contínua; Trabalho de equipa Indeterm lnado 

se encontra Integrado, receção e registo de requerimentos, cobrança de taxas e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 
e esclarecimento de dúvidas aos requerentes. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas Realização e orientação para resultados; 
áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos Orientação para o serviço publico; Conhecimentos CTFP _ Tempo através de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente e experiência; Organização e método de trabalho; I 1 atendimento ao público e cobrança de valores Inerente à área funcional onde Adaptação e melhoria contínua; Trabalho de equipa ndeterm nado 

se encontra Integrado, receção e registo de requerimentos, cobrança de taxas e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 
e esclarecimento de dúvidas aos requerentes. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas 
áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teôri cos e práticos, obtidos 
através de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente 
atendimento ao público e cobrança de valores Inerente à área funcional onde 
se encontra Integrado, receção e registo de requer1mentos presencialmente, 
cobrança de taxas e esclarecimento de dúvidas aos requerentes. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas 
áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos 
através de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente 
atendimento ao público e cobrança de valores Inerente ã área funcional onde 
se encontra integrado, receção e registo de requerimentos presencialmente, 
cobrança de taxas e esclarecimento de dúvidas aos requerentes. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vârtos domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente, registo e resposta de emalls e elaboração de ofícios. 

02-07-2020 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos CTFP _ T e experiência; Organização e método de trabalho; 1 d �

mp
d
o 

Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa n eterm,na 0 

e cooperação; inovação e qualidade; Comunicação. 

Reallzaç�o e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos CTFP _ T 
e experiência; Organização e método de trabalho; 1 d t �

mp
d
o 

Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa " e erm na 0 

e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos CTFP . Tem 0 e experiência; Organização e método de trabalho; 1 d t . Pd Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa n e erm,na 0 

e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

403 - 715 



OM OEP DIV 

OMEI DIC DIAC 

OMEI DIC DIAC 

DMEI DIC OIAC 

DMEI OIC OIAC 

DMEI DIC DIAC 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Técnico 

Assistente Têcntco 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 
Proflsslonal 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Ucenclatura na área da 
Contabilidade e 
Administração 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA OE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas 
áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos 
através de curso do ensino secundárlo ou equlvalente, nomeadamente 
atendimento ao públlco e cobrança de valores Inerente à área funcional onde 
se encontra Integrado, receção e registo de requertmentos presencialmente, 
cobrança de taxas e esclarecimento de dúvidas aos requerentes. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente, registo e resp osta de emails e elaboração de ofícios. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas 
áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, assim como 
atendimento ao pübllco e cobrança de valores Inerente à área funcional onde 
se encontra Integrado. Receção e registo de requerimentos presencialmente. 
Cobrança de taxas e esclarecimento de düvidas aos requerentes. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientlflca Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoi o geral e 
especializado, tais como: assegurar a coordenação do Atendimento do 
Espaço do Cidadão; emissão de RI ·s; coordena os processos flnancelros do 
serviço; estabelece a ligação com entidades externas (AMA). 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem deflnldas e com graus de 
complexldade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente assegurar o contacto entre os serviços e assegurar a entrega 
da posta restante em todo o universo municipal. 

02-07-2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos CTFP _ T e experiência; Organização e método de trabal ho; 1 d �

mp
d
o 

Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa O eterm na 0 

e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos CTFP • Tem 0 e experiência; Organização e método de trabalho; 1 d t . Pd Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa n e ermma 0 

e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos CTFP _ T e experiência; Organização e método de trabalho; 1 d t �

mp
d
o 

Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa n e ermina 0 

e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 

Orientação para resultados; Orientação para o 
serviço público; Conhecimentos especializados e 
experiência; Planeamento e organização; Trabalho 
de equipa e cooperação; Adaptação e melhoria 
continua; 
Relacionamento interpessoal; Inovação e 
qualidade. 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço público; Conhecimentos 
e experiência; Organização e método de trabalho; 
Trabalho de equipa e cooperação; Adaptação e 
melhoria contínua; Relacionamento Interpessoal; 
Inovação e qualld?de. .

.
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CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

444-715 



UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV AB gorla Académica ou 

Profl .. lonal 

DMEI DIC DIAC Chefe de Divisão Licenciatura 

120 ano de escolarldade, 
DMEI DIC DIAC Assistente Têcnlco ou curso que lhe seja 

equiparado 

12° ano de escolaridade, 
DMEI DIC DIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja 

equiparado 

12° ano de escolaridade, 
DMEI DIC DIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja 

equiparado 

12° ano de escolaridade, 
DMEI DIC DIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja 

equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

_, --
Atribuição Competências/ Atividade Perfll de Competências Vínculo 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrfmonlals e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam slmpllílcar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o do Interesse dos destlnatártos; efetua o acompanhamento profissional no 
local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e serviço públlco; Planeamento e organização; 

Conhecimentos especializados e experiência; Regime as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, Anállse da Informação e sentido critico; Trabalho Substituição C.M.C. 

de forma a garantir o empenho e a responsablllzação por parte dos de equipa e cooperação; Representação e 

trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos colaboração instituclonal. 

trabalhadores da sua unidade orgânica e Identifica as necessidades de 
formação específica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualldade e cumprlmento do periodo normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgánlca. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executhra e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas Realização e orientação para resultados; 
âreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos Orientação para o serviço publico; Conhecimentos CTFP -Tempo através de curso do ensino secundârlo ou equivalente, designadamente e experiência; Organização e método de trabalho; 
atendimento ao público e cobrança de valores Inerente à área funcional onde Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa Indeterminado 

se encontra Integrado, receção e registo de requerimentos presencialmente, e cooperação; [nevação e qualidade; Comunicação. 
cobrança de taxas e esclarecimento de dúvidas aos requerentes. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas áreas de Realização e orientação para resultados; 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos Orientação para o serviço publico; Conhecimentos CTFP - Tempo órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, e experiência; Organização e método de trabalho; Indeterminado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa 
nomeadamente, registo e resposta de emails, elaboração de ofícios e e cooperação; (nevação e qualldade; Comunicação. 
assegurar a distribuição da posta restante em todo o universo municipal. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apHcação de métodos e processos, nas respetivas Realização e orientação para resultados; 
áreas, requerendo conhecimentos têcnlcos, teóricos e práticos, obtidos Orientação para o serviço publico; Conhecimentos CTFP -Tempo através de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente e experiência; Organização e método de trabalho; Jndeterminado atendimento ao público e cobrança de valores Inerente â área funcional onde Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa 
se encontra integrado, receção e registo de requerimentos presencialmente, e cooperação; [nevação e qualidade; Comunicação. 
cobrança de taxas e esclarecimento de dúvidas aos requerentes. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcaç3o de métodos e processos, nas respetivas Realização e orientação para r sultad O �o, �?; con e e ��-i áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos Orientação para o serviço publ 
através de curso do ensino secundârio ou equtvalente, nomeadamente e experiência; Organização e r 
atendimento ao públlco e cobrança de valores Inerente à área funcional onde Adaptação e melhoria contínui 
se encontra Integrado, recec;3o e registo de requerimentos, cobrança de taxas e cooperação; Inovação e qual 
e esclarecimento de dúvidas aos requerentes. 

02-07-l0Z0 
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Estad o  Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

'145 . 71 



MAPA OE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM OEP DIV Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 

AB gorla 
Profissional 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 12° ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domlnlos de atuação dos 

OMEI OIC OIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e prâticos, equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente no atendimento teleíónlco de todo o universo municipal. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas respetivas 

12º ano de escolaridade, áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos 
OMEI OIC OIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja através de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente 

equiparado atendimento ao público e cobrança de valores Inerente â área funcional onde 
se encontra Integrado, receção e registo de requerimentos, cobrança de taxas 
e esclarecimento de dúvldas aos requerentes. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas áreas de 

120 ano de escolar1dade, atuação comuns e instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
OMEI OIC OIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente expedição do correio tisico do munlcíplo e numeração de 
ofícios. 

Exerce, com relativo grau de autonomia e responsabilidade, funções de chena 
técnica e administrativa de assistentes técnicos afetos a áreas administrativas 

120 ano de escolaridade, e por cujos resultados é responsável; realiza atividades de programação e 
organização do trabalho do pessoal que coordena, seguindo orientações e 

DMEI OIC OIAC Coordenador Técnico ou curso que lhe seja diretivas superiores, nomeadamente as relativas ao pessoal, contabilldade, equiparado expediente, património e aprovisionamento e outras de apoio Instrumental; 
executa trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior 
complexidade; Assegura a coordenaç5o de todo o Atendimento municipal. 

Exerce, com base em diretivas bem deflnldas e Instruções gerais, funções de 

12º ano de escolaridade, natureza executiva e de aplícac;ão de métodos e processos, nas áreas de 

OMEI OIC OIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja atuação comuns e Instrumentais, e nos vários dominlos de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente, registo e resposta de emalls e elaboração de ofícios. 

Exerce, com relativo grau de autonomia e responsabilidade, funções de chefia 
técnica e administrativa de assistentes técnicos afetos a áreas administrativas 
e por cujos resultados é responsável; reallza atividades de programação e 

12° ano de escolaridade, organização do trabalho do pessoal que coordena, seguindo orientações e 
OMEI OIC OIAC Coordenador Técnico ou curso que lhe seja diretivas superiores, nomeadamente as relativas ao pessoal, contabllldade, 

equiparado expediente, património e aprovisionamento e outras de apoio Instrumental; 
executa trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior 
complexidade; Assegura a coordenação da Linha Cascais. 

02·07·2020 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos 
e experiência; Organização e método de trabalho; 
Trabalho de equipa e cooperação; Adaptação e 
melhoria continua; 
Relacionamento Interpessoal; 
Inovação e qualidade. 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos 
e experiência; Organização e método de trabalho; 
Adaptação e melhoria contínua; Trabalho de equipa 
e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 

Realização e orientação pa-ra resultados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos 
e experiência; Organização e método de trabalho; 
Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa 
e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 

Reallzaçiio e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço público; 
Conhecimentos e experiência; 
Organização e método de trabalho; Trabalho de 
equipa e cooperação; Adaptação e melhoria 
continua; Relacionamento Interpessoal; 
Coordenação. 

Realização e orientação para resuttados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos 
e experiência; Organização e método de trabalho; 
Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa 
e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 

..--:.. . ... ,. .... --
Realização e orientação oarar�s;s{ 
Orientação para o servi o pUb co� 
Conhecimentos e exper �ncla;

1� 
equipa e cooperação; A�aptaçãd e ele ' 
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continua; Relacionamer't�te�. oal; 

[ Coordenação. 
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CTFP. Tempo 
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CTFP • Tempo 
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Indeterminado 
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Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/ Cate Area de Formação 
DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 

Proflsslonal 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas 

12° ano de escolaridade, áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos 
DMEI DIC DIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja através de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente 

equiparado atendimento ao públ!co e cobrança de valores inerente à área funcional onde 
se encontra Integrado, receção e registo de requerimentos, cobrança de taxas 
e esclarecimento de dúvidas aos requerentes. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

12º ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
DMEI DIC DIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente, nomeadamente atendimento telefónico de todo o universo 
municipal. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas 

12° ano de escolaridade, áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e prâtlcos, obtidos 
DMEI DIC DIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja através de curso do ensino secundário ou equlva1ente, nomeadamente 

equiparado atendimento ao público e cobrança de valores Inerente à área funcional onde 
se encontra integrado, receção e registo de requerimentos, cobrança de taxas 
e esclarecimento de dúvidas aos requerentes. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

12º ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
DMEI DIC DIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente, nomeadamente atendimento telefónico de todo o universo 
municipal. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas áreas de 

120 ano de escolaridade, atuação comuns e instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
DMEI DIC DIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente, nomeadamente atendimento telefónico de todo o universo 
municipal. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

12° ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
DMEI OIC OIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente, nomeadamente atendimento telefónico de todo o universo 
municipal. 

OZ-07•2020 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos 
e expenênc1a; Organização e método de trabalho; 
Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa 
e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 

Reallzação e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos 
e experiência; Organização e método de trabalho; 
Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa 
e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos 
e experiência; Organização e método de trabalho, 
Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa 
e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço publlco; Conhecimentos 
e experiência; Organização e método de trabalho; 
Adaptação e melhoria contínua; Trabalho de equipa 
e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos 
e experiência; Organização e método de trabalho; 
Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa 
e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 

Realização e orientação pa 
Orientação para o serviço 
e experiência; Organização 
Adaptação e melhoria cont 
e cooperação; Inovação e e 
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Ocupado 
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Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

-•" ... , .. ... , .... ,., . . 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 

DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perflf de Competências Vlnculo Estado Posto 

Proflsslonal 

Exerce, com base em diretivas bem deflnldas e Instruções gerais, funções de Realização e orientação para resultados; natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
12° ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos Orientação para o serviço publico; Conhecimentos CTFP - Tempo DMEI DIC DIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja e experiência; Organização e método de trabalho; Ocupado 

equiparado órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa 

Indeterminado 

obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente, reglsto e resposta de emails e elaboração de ofícios e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas Realização e orlentac;ão para resultados; 

12° ano de escolaridade, áreas, requerendo conhecimentos têcnlcos, teóricos e pràticos, obtidos Orientação para o serviço publico; Conhecimentos CTFP - Tempo 
DMEI DIC DIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja através de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente e experiência; Organização e método de trabalho; Indeterminado Ocupado 

equiparado atendimento ao público e cobrança de valores Inerente à área funcional onde Adaptação e melhoria contínua; Trabalho de equipa 
se encontra integrado, receção e registo de requerimentos, cobrança de taxas e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 
e esclarecimento de dúvidas aos requerentes. 

Exerce, com base em diretivas bem dennldas e Instruções gerais, tunções de Realização e orientação para resultados; natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas âreas de ......... -· 
12º ano de escolaridade, atuação comuns e instrumentais, e nos vários dominlos de atuação dos Orientação para o serviço publico; Conhecimentos CTFP -Tempo 

1� -)j DMEI OIC OIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, e experlênc/ai Organização e método de trabalho; Indeterminado 
equiparado Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa -

obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. -
nomeadamente, registo e resposta de emails e elaboração de oficias tr° !.-l,r, •. v L.-., 

t>" 

ç ,e --..., 
Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou Realização e orientação para resultados; -Orientação para o serviço público; Conhecimentos .__ 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de e experiência; Organização e método de trabalho; (J. - e:: ,. complexldade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, CTFP • Tempo r-

DMEi DIC DIAC Assistente Operacional Escolaridade obrigatória Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumbtndo·lhe Trabalho de equipa e cooperação; Adaptação e Indeterm inado 

� 

Ocupa o 
melhoria continua; Relacionamento Interpessoal; r.:a::: -genericamente assegurar o atendimento telefônlco de todo o universo Inovação e qualidade. ,-...:, 

munlcipat. -- e::> -u ) - -
-:.:--

r, Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 

e: natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas Realização e orientação para resultados; 
120 ano de escolaridade, áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos Orientação para o serviço publico; Conhecimentos CTFP -Tempo 

OMEI DIC DIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja através de curso do ensino secundário ou equlvalente, nomeadamente e experiência; Organização e mêtodo de trabalho; Indeterminado • Q$l((li',JlQ..�r -
equiparado atendimento ao pUbllco e cobrança de valores Inerente à área funcional onde Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa 

se encontra Integrado, receção e registo de requerimentos, cobrança de taxas e cooperação; Inovação e qualldade; Comunicação. 
e esclarecimento de dúvidas aos requerentes. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço público; Conhecimentos mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de e experiência; Organização e método de trabalho; 

OMEI DIC Assistente Operacional Escolaridade obrigatória complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, Trabalho de equipa e cooperação; Adaptação e CTFP -Tempo Ocupado DIAC Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe Indeterminado melhoria contínua; Relacionamento Interpessoal; genericamente assegurar o atendimento telefónico de todo o universo Inovação e qualidade. 
munlclpal. 
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DM DEP DlV 

DMEI DIC DIAC 

DMEI DIC DIAC 

DMEI DIC DIAC 

DMEI DIC DIAC 

DMEI DIC DIAC 

DMEI DIC DIAC 

UNl/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Area de For mação 
Académica ou 

Drnfl--•-n•I 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

l 20 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domlníos de atuação dos 
órgãos e serviços, reQuerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensfno secundário ou equivalente, 
nomeadamente, nomeadamente atendimento telefónico de todo o universo 
municipal. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultlvas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apelo geral e 
especializado. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcaç�o de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vártos domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcac;ão de métodos e processos, nas ãreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário. 

f)(erce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equtvalente, 
nomeadamente atendimento telefónico de todo o universo municipal. 

02•07•21)20 

Perfll de Competências Vinculo 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos CTFP T e experi�ncla; Organização. e método de trabalho; lndet�r��:dºo Adaptaçao e melhoria contmua; Trabalho de equipa 
e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos CTFP _ T e experiência; Organização e método de trabalho; 1 d t �

mp
d
o 

Adaptação e melhoria contínua; Trabalho de equipa n e erm na 0 
e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 

Orientação para resultados; Orientação para o 
serviço público; Conhecimentos especializados e 
experiência; Planeamento e organização; Trabalho 
de equipa e cooperação; Adaptação e melhoria 
continuai 
Relacionamento interpessoal; Inovação e 
qualidade. 

Realização e orientação para resultados; 

CTFP - Tempo 
lndetermina

l 

' o  

Orientação para o serviço publico; Conhecimentos CTFP _ Tem li e experiência; Organização e método de trabalho; I d t . Pd Adaptação e melhoria contínua; Trabalho de equipa n e ermina 
e cooperação; Inovação e qualldade; Comunicação. 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos CTFP T e experi�ncia; Organização. e método de trabalho; tndet;r��:dºo Adaptaçao e melhoria contmua; Trabalho de equipa 
e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos 
e experiência; Organização e método de trabalho; 
Trabalho de equipa e cooperação; Adaptação e 
melhoria contínua; 
Relacionamento Interpessoal; 
Inovação e qualidade. 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

449-715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

-j , . .. ... . . ····-·-· · 

UNI/G Cargo/carreira/Cate Area de formação 
DM DEP DIV 

AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 
Proflsslonal 

Exerce, com base em diretivas bem dennldas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas Realização e orientação para resultados; 

l 2° ano de escolaridade, áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos Orientação para o serv1ço publico; Conhecimentos CTFP -Tempo 
DMEI DIC DIAC Assistente T écnlco ou curso que lhe seja através de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente e expenênda; Organização e método de trabalho; Ocupado 

equiparado atendimento ao público e cobrança de valores Inerente à área funcional onde Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa Indeterminado 
se encontra Integrado, receção e registo de requerimentos, cobrança de taxas e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 
e esclarecimento de dúvidas aos requerentes. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de Realização e orientação para resultados; natureza executíva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 12° ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domlnlos de atuação dos Orientação para o serviço publiCOi Conhecimentos CTFP -Tempo DMEI DIC DIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teór1cos e práticos, e experiência; Organização e método de trabalho; lndetermlnado Vago 
equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa 

nomeadamente, registo e resposta de emails e elaboração de ofícios. e cooperação; Inovação e qualidade; Comunicação. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de Realização e orientação para resultados; 

120 ano de escolarldade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domlnlos de atuação dos Orientação para o serviço publico; Conhecimentos CTFP -Tempo -·· 
DMEI DIC DIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teór1cos e práticos, e experiência; Organização e mêtodo de trabalho; 

�� equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Adaptação e melhoria continua; Trabalho de equipa Indeterminado 
d" j, nomeadamente, nomeadamente atendimento telefónico de todo o universo e cooperação; [novação e qualidade; Comunicação. 

iJ�f-i 
munlclpal. r::·· 

o 

� 

... ........ 
Exerce, com base em diretivas bem dennldas e Instruções gerais, funções de Realização e orientação para resultados; )> ,._ "" natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de Orientação para o serviço publico; Conhecimentos (J) e:: � 12° ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domlnlos de atuação dos e experiência; Organização e método de trabalho; ,-

DMEI DIC DIAC Assistente T écnlco ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, Trabalho de·equlpa e cooperação; Adaptação e CTFP . Tempo o v
::J 

equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, melhoria continua; Indeterminado 
)> 1111 r-,,.) 

nomeadamente na receção e registo de requerimentos, cobrança de taxas e Relacionamento Interpessoal; e:::> -esclarecimento de düvldas aos requerentes. Inovação e qualidade. 
(J) -, ::m l .,_,.. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de Realização e orientação para resultados; 

e� ) Orientação para o serv1ço publico; Conhecimentos 
12° ano de escolaridade, natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de e experiência; Organização e método de trabalho; atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos CTFP - Tempo 

DMEI DIC DIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, Trabalho de equipa e cooperação; Adaptação e Indeterminado -lrage--" 
equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equlvalentee, melhoria contínua; 

nomeadamente atendimento telefónico de todo o universo municipal. Relacionamento Interpessoal; 
Inovação e qualidade. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de Realização e orientação para resultados; 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas Orientação para o serviço publico; Conhecimentos 

l 20 ano de escolaridade, áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos e experiência; Organização e método de trabalho; CTFP. Tempo 
DMEI DIC DIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja através de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente Trabalho de equipa e cooperação; Adaptaç5o e Indeterminado Vago 

equiparado atendimento ao público e cobrança de valores Inerente à ârea funcional onde melhoria continua; 
se encontra Integrado, receção e registo de requerimentos, cobrança de taxas Relacionamento Interpessoal; 
e esclarecimento de düvldas aos requerentes. Inovação e qualidade. 
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DM OEP 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

OMEI DIC 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

OMEI DIC 

DIV 

OIAC 

OIAC 

DIAC 

DIAC 

DIAC 

DIAC 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Prr.flssfnnal 

12° ano de escalarldade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vártos domlnios de atuação dos 
órgãos e se,vlços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente no atendimento telefónico de todo o universo municipal. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equlvalente, 
nomeadamente a coordenação da Unha Cascais. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos 
e experiência; Organização e método de trabalho; 
Trabalho de equipa e cooperação; Adaptação e 
melhoria contínua; 
Relacionamento Interpessoal; 
Inovação e qualidade. 

Reallzação e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço publico; Conhecimentos 
e experiência; Organização e método de trabalho; 
Trabalho de equipa e cooperação; Adaptação e 
melhoria continua; 
Relacionamento interpessoal; 
Inovação e qualldade. 

natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas respetivas Realização e orientação para resultados; 
áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos Organização e método de trabalho; Adaptação e 
através de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente melhoria continua; Trabalho de equipa e 
atendimento ao público e cobrança de valores Inerente à área funcional onde cooperação; Relacionamento interpessoal; 
se encontra Integrado, receção e registo de requerimentos, cobrança de taxas Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
e esclarecimento de dúvidas aos requerentes. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas Realização e orientação para resultados; 
áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos Organização e método de trabalho; Adaptação e 
através de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente melhoria continua; Trabalho de equipa e 
atendimento ao público e cobrança de valores Inerente à área funcional onde cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
se encontra Integrado, receção e registo de requerimentos, cobrança de taxas Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
e esclarecimento de dúvidas aos requerentes. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas Reallzação e orientação para resultados; 
áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos Organização e método de trabalho; Adaptação e 
através de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente melhoria continua; Trabalho de equipa e 
atendimento ao públlco e cobrança de valores Inerente â área funcional onde cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
se encontra Integrado, receção e registo de requerimentos, cobrança de taxas Responsabllldade e compromisso com o servlço. 
e esclarecimento de dúvidas aos requerentes. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

.•.a:.-n;-:: • •  ,. ··--·- -----
Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
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natureza executiva e de apllcaçào de métodos e processos, nas respetivas Realização e orientação para r1sultados; � J,f ºl 
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Estado Posto 

Vago 

Vago 

Vago 

Vago 

vago 

Vago 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

.,..1 , • • ., .. ... , ·�·. 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 

DM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfll de Competências Vinculo Estado Posto 
AB gorla Pr,..flsslnnal 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções d e  
natureza executiva e de apl!cação d e  métodos e processos, nas respetivas Realização e orientação para resultados; 

12º ano de escolaridade, áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo 
DMEI DIC DIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja através de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente melhoria contínua; Trabalho de equipa e Vago 

equiparado atendimento ao público e cobrança de valores inerente à área funcional onde cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 

se encontra integrado, receção e registo de requerimentos, cobrança de taxas Responsabllldade e compromisso com o serviço. 
e esclarecimento de dúvidas aos requerentes. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas Realização e orientação para resultados; 

120 ano de escolaridade, áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP -Tempo 
DMEI DIC OIAC Assistente Técnico ou curso que lhe seja através de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente melhoria continua; Trabalho de equipa e Vago 

equiparado atendimento ao público e cobrança de valores Inerente à área funcional onde cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 

se encontra Integrado, receção e registo de requerimentos, cobrança de taxas Responsabllidade e compromisso com o serviço. 
e esclarecimento de dúvidas aos requerentes. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de Conhecimentos especializados e experiência 
Análise da Informação em sentido crítico 

12° ano de escolaridade, natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas âreas de Adaptação e melhoria contínua CTFP - Tempo 
OMEI DIC OICI Assistente Técnico ou curso que lhe seja atuação comuns e Instrumentais, e nos vãrios domínios de atuação dos Tolerância à pressão e contrariedades Indeterminado Ocupado 

equiparado órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, Trabalho de equipa e cooperação 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente. Relacionamento Interpessoal 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação Liderança e gestão das pessoas; Orlentaç5o para o 
do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento profissional no serviço público; Planeamento e organização; 
local de trabalho; divulga Junto dos trabalhadores os documentos Internos e Conhecimentos especializados e experiência; Regime 

DMEI DIC OICI Chefe de Divisão Licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e Análise da informaçao e sentido critico; Trabalho Substituição C.M.C. Ocupado 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, de equipa e cooperação; Representação e 
de forma a garantir o empenho e a responsablllzação por parte dos colaboração Institucional. 
trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica e ldentlnca as necessidades de 
rormação específica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 

� �� 
assiduidade, pontualidade e cumprimento do periodo normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgfinlca. 
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DM DEP 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

OMEI OJC 

DIV 

DICI 

OICI 

DICI 

DJCI 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Area de Formaçao 
Académica ou 

Proflsslonal 

Licenciatura na área da 
Estatística, na área da 
Matemática, na ãrea da 
Economia, na área da 
Gestão, na �rea da 
Geografia e na área do 
Planeamento Regional ou 
Sociologia 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

E>cerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de planeamento, 
programação, execução e avaliação de ações de captação, gestão e 
reutilização de dados (Incluindo dados geogrMcos). Executa ações de 
quallOcac;ão de processos de Informação, procede à Integração de dados em 
data warehouse, efetua a gestão de catálogos de dados, tratamento e análise 
de dados (preferencialmente com Power BI) e promove e acompanha casos 
práticos de utilização de dados para melhorar a qualidade de vida no 
território. Executa, também, outras atividades de apoio geral e especializado, 
no âmbito da transformação digital da organização. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções de estudo, planeamento, 

Licenciatura na área das programação, execução e avaliação de ações nas áreas da gestão do 
Ciências Sociais e Humanas conhecimento e sistemas de suporte à decisão (Buslness Intelllgence), 

Executa ações de qualificação de processos de Informação, gestão de 
catálogos de dados e tratamento e análise de dados. 

Licenciatura na área da 
Ciência, na área de 
Matemática ou na área de 
Informática 

Licenciatura na área da 
Estatística, na área da 
Matemática, na área da 
Economia, na área da 
Gestão, na área da 
Geografia e na área do  
Planeamento Regional ou 
Sociologia 

Exerce com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallncado funções consultivas, de planeamento, 
programação, execução e avaliação de ações nas áreas da gestão do 
conhecimento e sistemas de suporte à decisão (Buslness Intelllgence). 
Desenvolve ações de captação, gestão e reutllização de dados (Incluindo 
dados geográficos). Executa ações de quallficação de processos de 
Informação, gestão de catálogos de dados, Integração de dados em "data 
warehouse" e tratamento e análise de dados, preferencialmente com Power 
B[. Promove e acompanha casos práticos de utilização de dados para 
melhorar a qualidade de vida no território. Executa outras atividades de apoio 
geral e especializado, no âmbito da transformação digital da organização. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de planeamento, 
programação, execução e avaliação de ações de captação, gestão e 
reutilização de dados {Incluindo dados geográncos). Executa ações de 
qualificação de processos de Informação, procede à Integração de dados em 
data warehouse, efetua a gestão de catálogos de dados, tratamento e análise 
de dados (preferencialmente com Power BI) e promove e acompanha casos 
práticos de utmzação de dados para melhorar a qualldade de vida no 
território. Executa, também, outras atividades de apoio geral e especializado, 
no âmbito da transformação digital da organização. 

02•07•2020 

Perfll de Competências 

Conhecimentos especializados e experiência; 
Anãlise da informação e sentido critico; Adaptação 
e melhoria continua; Tolerància â pressão e 
contrariedades; Trabalho de equipa e cooperação; 
Relacionamento Interpessoal. 

Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da Informação e sentido critico; Adaptaçao 
e melhoria contínua; Tolerância à pressão e 
contrariedades; Trabalho de equipa e cooperação; 
Relacionamento interpessoal. 

Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da Informação e sentido crítico; Adaptação 
e melhoria continua; Tolerância â pressão e 
contrariedades; Trabalho de equipa e cooperação; 
Relacionamento interpessoal. 

Conhecimentos especializados e experiência; 

Vinculo 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

Análise da lnformaçào e sentido critico; Adaptação CTFP • T e melhorla contínua; Tolerância à pressão e 1 d t �
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DM DEP 

DMEI DIC 

OMEI DIC 

DMEI OIC 

DMEI o\c 

DMEI OIC 

DIV 

DICI 

DICI 

OJCI 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

DMCO UNDS Técnico Superior 

DMCO UNDS Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 
Pr-•1••1--n=i1f 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 

Perfil de Competências Vinculo 

Licenciatura na área das enquadramento supe�or qualiflca�o, funções de estudo, planeamento, 
Ciências Sociais e Humanas programação, exec_uçao e avallaç_ao d 

... 
e ações de promoção d: Inovação com 

Impacto no terrlt6no e de comuntcaçao na área de lntervenc;ao da unidade 
orgânica, em especial utilizando ferramentas digitais 

Conhecimentos especlallzados e experiência; 
Análise da Informação e sentido critico; Adaptação 
e melhoria contínua; Tolerância â pressão e 
contrariedades; Trabalho de equipa e cooperação; 
Relacionamento interpessoal. 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área da 
Estatística, na área da 
Matemática, na área da 
Economia, na ârea da 
Gestão, na área da 
Geografia e na área do 
Planeamento Regional ou 
Soclologla 

Licenciatura na área de 
Design 

licenciatura na área de 
Design 

Exerce, com base em diretivas bem dennldas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quarmcado, funções consultivas, de planeamento, 
programaçAo, execução e avaliação de ações de captaçao, gestão e 
reutilização de dados (Incluindo dados geográficos). Executa ações de 
qualificação de processos de Informação, procede à Integração de dados em 
data warehouse, efetua a gestão de catálogos de dados, tratamento e anállse 
de dados (preferencialmente com Power BI) e promove e acompanha casos 
prát icos de utilização de dados para melhorar a qualidade de vida no 
território. Executa, também, outras atividades de apoio geral e especializado, 
no âmbito da transformação digital da organização. 

Conhecimentos especializados e experiência 
Análise da Informação em sentido critico 
Adaptação e melhoria contínua 
Tolerância à pressão e contrariedades 
Trabalho de equipa e cooperação 
Relacionamento interpessoal 

Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da Informação e sentido crítico; Adaptação 
e melhoria continua; Tolerância ã pressão e 
contrariedades; Trabalho de equipa e cooperação; 
Relacionamento Interpessoal. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quauncado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de Orientação para resultados; Responsabllldade e 
especlallzaçao e formação académica, que visam fundamentar e preparar a compromisso com o serviço; Iniciativa e 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com autonomia; Análise da Informação e sentido critico; 
diversos graus de complexidade, executa outras atlvldades de apoio geral e Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para 
especializado, lncumblndo•lhe genericamente o desenvolvimento de materiais o serviço pübllco; Tolerância a pressão e 
de comunicação na área do design gráfico, a adaptação de todas as contrariedades. 
campanhas aos vários suportes utilizados para a comunicação com o 
munícipe impressos e digitais, realizar trabalho na área do design edltorlal 
(paginação de livros, brochuras} , assim como na área das exposições. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, _ _  planeamento, programação, av�llação e de a�llcação de métodos e processos �::..-:::--,•-
. i de natureza técnica e ou cientifica _inerentes a respetiva área de Orientação ara resultados; Resp
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MAPA DE PESSOAL 2020 

-
Area de Formação 

DM DEP DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate Académica ou Atribuição Competências/ Atividade AB gorla prnflulnn•I 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que ·com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
espectalização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Licenciatura na área de DMEI D!C DMCO UNOS Técnico Superior Design diversos graus de complexidade, Incumbindo-lhe nomeadamente 
desenvolvimento de materiais de comunicação na área do design gráfico que 
vai desde as grandes campanhas [mupls, outdoors, folhetos] até aos 
documentos de comunicação Interna, adaptação de todas as campanhas aos 
vários suportes utilizados para a comunicação com o munícipe • Impressos e 
digitais, desenvolvimento de trabalho na área do design edltortal [paginação 
de livros, brochuras} , assim como na área das exposições. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas 
áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos 
através de curso do ensino secundário ou equivalente, incumblndo·lhe 

12° ano de escolaridade, nomeadamente desenvolvimento de materiais de comunicação na área do 
DMEI D!C DMCO UNDS Assistente Técnico ou curso que lhe seja design gráfico que vai desde as grandes campanhas [mupls, outdoors, 

equiparado folhetos] até aos documentos de comunicação Interna, adaptação de todas as 
campanhas aos vários suportes utilizados para a comunicação com o 
munlclpe • Impressos e digitais, desenvolvimento de trabalho na área do 
design editorial (paginação de livros, brochuras], assim como na área das 
exposições. 

Organiza as atividades da unidade, de acordo com o plano de atividades 
definido e procede à avaliação dos resultados alcançados; distribui, orienta e 

DME! D lC  DMCO UNDS Dirigente Intermédio Licenciatura controla a execução e qualidade técnica do trabalho produzido, assegurando a 
de 3.º Grau gestão dos trabalhadores Integrados na unidade e a prossecução das 

atribuições previstas na Regulamento de Organização dos Serviços do 
Município. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especiallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

UNDS Técnico Superior Licenciatura 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

DMEI D!C OMCO diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, lncumblndo·lhe genericamente desempenhar funções na área 
digital • desenvolvimento de modelos/estruturas de sites e apps, proceder à 
articulação direta com as vártas áreas da Câmara Munlclpal com a finalidade 
de as dotar das ferramentas necessárias para que possam alimentar estes 
suportes de forma autónoma. 

02•07•1010 

---

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Responsabilidade e 
compromisso com o serviço; Inlciatíva e 
autonomia; Análi se da Informação e sentido critico; 
Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para 
o serviço público; Tolerância à pressão e 
contrariedades. 

Orientação para o serviço publico; Conhecimentos 
e experiência; Organização e método de trabalho; 
Adaptação e melhoria contínua; Responsabilidade e 
compromisso com o serviço; Tolerância à pressão e 
contrariedades. 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos espectallzados e experiência; 
Análise da Informação e sentido crítico; Trabalho 
de equlpa e cooperação; Representação e 
colaboração Institucional. 

Orientação para resultados; Responsabilidade e 
compromisso com o serviço; Iniciativa e 
autonomia; Anál�e.Jta_ \n.foc�,eotfd.a.criticq; 
Trabalho de eq 
o serviço públl 
contrariedades 
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Vinculo Estado Posto 

CTFP • Tempo 
Indeterminado Ocupado 

CTFP . Tempo Ocupado Indeterminado 

Regime Ocupado Substituição C.M.C. 

CTFP . Tempo Ocupado Indeterminado 

�55 · 715 



DM DEP 

DMEI D!C 

DME! OIC 

DMEI DIC 

DME! DIC 

DIV 

DMCO 

DMCO 

DMCO 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

UNDS Assistente Técnico 

UNDS Técnico Superior 

UNDS Técnico Superior 

DMCO UNDS Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Profissional 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área de 
Design 

Licenciatura na área de 
Design 

Licenciatura na área de 
Design 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce funções de natureza executlva1 de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovlslonamento, 
economato e atendimento ao cllente. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva ârea de 
especiallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe nomeadamente desenvolvimento de materiais 
de comunicação na área do design gráfico que vai desde as grandes 
campanhas (mupis, outdoors, folhetos] até aos documentos de comunicação 
interna, adaptação de todas as campanhas aos vários suportes utlllzados para 
a comunlcaçiio com o munícipe - Impressos e digitais, desenvolvimento de 
trabalho na área do design edltorlal [paginação de livros, brochuras] 1 assim 
como na área das exposições. 

Exerce, com responsab\Hdade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualmcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, ava Ilação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, e,cecuta outras atividades de apoio geral e 
espedallzado, incumbindo-lhe nomeadamente desenvolvimento de materiais 
de comunicação na área do design gráfico que vai desde as grandes 
campanhas [mupls, outdoors, folhetos] até aos documentos de comunicação 
Interna, adaptação de todas as campanhas aos vários suportes utlllzados para 
a comunicação com o munícipe � impressos e digitais, desenvolvimento de 
trabalho na área do design editorial [paginação de livros, brochuras] , assim 
como na área das exposições. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 

Perfil d e  Competências Vinculo 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo melhoria contínua; Trabalho de equípa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 

Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Responsabilidade e 
compromisso com o serviço; Iniciativa e 
autonomia; Análise da Informação e sentido critico; CTFP - Tempo 
Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para [ndetermlnado 
o serviço püblico; Tolerância à pressão e 
contrariedades. 

Orientação para resultados; Responsabilidade e 
compromisso com o serviço; Iniciativa e 
autonomia; Análise da Informação e sentido critico; CTFP - Tempo 
Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para Indeterminado 
o serviço público; Tolerância à pressão e 
contrariedades. 

especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a Orientação para resultados; Responsabilidade e 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com compromisso com o serviço; lnlci-âtlvà "i: · ;�·0 --➔

�

------• 
diversos graus de complexldade, executa outras atividades de apoio geral e autonomia; Análise da lnformac;ã e sentfdo cnt1 ) 

� 
especializado, Incumbindo-lhe nomeadamente desenvolvimento de materiais Trabalho de equipa e cooperação Orlenta�"f- n 
de comunicação na área do design gráfico que val desde as grandes o serviço público; Tolerância à p :?ssão i� 
campanhas (mupls, outdoors, folhetos] até aos documentos de comunicação contrariedades. 

1.-1 .--.itt! � ::a" 
Interna, adaptação de todas as campanhas aos vários suportes utillzados para lj 1 -
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a comunicação com o munícipe - Impressos e digitais, desenvolvimento de 
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trabalho na área do design editorial (paginação de livros, brochuras] , assim 
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como na área das exposições. N 
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02.07-2020 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

456 - 715 



DM DEP 

DME! DIC 

OMEI DIC 

OMEI DIC 

DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

OMCO UNOS Técnico Superior 

DMCO UNDS Técnico Superior 

OMCO UNDS Técnico Superior 

Area de Formaçao 
Académica ou 

Proflsslonal 

Licenciatura na área de 
Design 

Licenciatura nas áreas de 
Design, Multimédia ou 
Audiovisual 

Licenciatura nas áreas de 
Destgn, Multlmêdla ou 
Audiovisual 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 

Perfll de Competências 

especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a Orientação para resultados; Responsabllidade e 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com compromisso com o serviço; Iniciativa e 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e autonomia; Análise da Informação e sentido critico; 
especlallzado, lncumblndo�lhe nomeadamente desenvolvimento de materiais Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para 
de comunicação na área do design gráfico que vai desde as grandes o serviço público; Tolerância â pressão e 
campanhas [mupls, outdoors, folhetos] até aos documentos de comunicação contrariedades. 
Interna, adaptação de todas as campanhas aos vários suportes utilizados para 
a comunicação com o munícipe • Impressos e digitais, desenvolvimento de 
trabalho na área do design editorial (paginação de livros, brochuras] , assim 
como na área das exposições. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão; elaborar, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Orientação para resultados; Responsabili dade e 
diversos graus de complexidade, executar outras atividades de apoio geral e compromisso com o serviço; Iniciativa e 

Vinculo 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

especializado, Incumbindo-lhe nomeadamente desenvolvimento de materiais autonomia; Anâllse da informação e sentido critico; CTFP -Tempo 
de comunicação na área do design gráfico que vai desde as grandes Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para Jndetermlnado 
campanhas {mupls, outdoors, folhetos) até aos documentos de comunicação o serviço público; Toleráncla à pressão e 
Interna, adaptação de todas as campanhas aos vários suportes utilizados para contrariedades. 
a comunicação com o munlclpe • Impressos e digitais, desenvolvimento de 
trabalho na área do design edltorlal {paginação de livros, brochuras] 1 assim 
como na área das exposições, produção/realização de reportagens vídeos que 
acompanham as atividades municipais, desenvolvimento de peças específicas 
de acordo com as temáticas (recolha e edição de Imagens). 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superlor qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão; elaborar, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Orientação para resultados; Responsabllidade e 
diversos graus de complexidade, executar outras atividades de apoio geral e compromisso com o serviço; Iniciativa e 
especializado, Incumbindo-lhe nomeadamente desenvolvimento de materiais autonomia; Análise da Informação e sentido crítico; 
de comunicação na área do design gráfico que vai desde as grandes Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para 
campanhas [mupls, outdoors, folhetos] até aos documentos de comunicação o serviço público; Tolerância à pressão e 
Interna, adaptação de todas as campanhas aos vários suportes utilizados para contrariedades. 
a comunicação com o munícipe - impressos e digitais, desenvolvimento de 
trabalho na área do design editorial (paginação de livros, brochuras] , assim 
como na área das e)(poslções, produção/realização de reportagens vídeos que 
acompanham as atividades municipais, desenvolvimento de peças especificas 
de acordo com as temáticas (recolha e edição de Imagens). 

02-07-2020 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Vago 

Vago 

457 - 715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

-. ... , - .. ........ �- . 
Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Prnfl .. lnnal 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado1 funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de mêtodos e processos Orientação para resultados; Responsabilidade e de natureza técnica e ou dentfnca Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a compromisso com o serviço; Iniciativa e 

Licenciatura na área da autonomia; Análise da Informação e sentido critico; CTFP . Tempo 
DMEI DIC DMCO Técnico Superior decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Ocupado 

Comunicação diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para Indetermínado 

especializado, incumbtndo-lhe genericamente a produção de conteúdos o serviço público; Tolerância à pressão e 

escritos para os vários suportes utlllzados para comunicar com o munícipe, a contrariedades. 

elaboração da revista de Imprensa diária, a produção de conteúdos e 
artlculação direta com o órgãos de comunicação social. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de Realização e orientação para resultados; natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
12º ano de escolaridade, atuaç5o comuns e Instrumentais, e nos vários dom{nlos de atuação dos Orientação para o serviço público; Organização e 

OMEI DIC OMCO Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, método de trabalho; Trabalho de equipa e CTFP • Tempo Ocupado 
equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equlvalente, cooperação; Relaclonamento interpessoal; Indeterminado 

nomeadamente tarefas de apoio administrativo às atividades da unidade Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

orgânica. 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Responsabilidade e 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes â respetiva área de 

compromisso com o serviço; Iniciativa e 

OMEI DIC DMCO Técnico Superior Ucenclatura na área das especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
autonomia; Análise da lnformaç�o e sentido critico; CTFP . Tempo Ocupado 

Artes decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para Indeterminado 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
o serviço público; Tolerãncla à pressão e 

especializado, incumbindo-lhe genericamente a da rede de mupls e outdoors contrariedades. 

que vai desde o planeamento até à colocação das Imagens nas estruturas. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos Orientação para resultados; Responsabllldade e 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, compromisso com o serviço; Iniciativa e 

OMEI OIC OMCO Técnico Superior Licenctatura 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equlvalente, Incumbindo· autonomia; Análise da Informação e sentido crítico; CTFP . Tempo Ocupado 
lhe nomeadamente a gestão de conta - artlculação direta com o cliente e a Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para Indeterminado 
área de conteúdos/design para assegurar que a comunicação ê feita e com o serviço público; Tolerância ir press8o-e----
bons resultados e atempadamente ·, ativação de marca - desenvolvimento de contrariedades. 

� 1 h estratégias que assegurem a presença da marca Cascais nos diversos 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
ProfJ .. lonal 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallncado, funções consultivas, de estudo, 
p1aneamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a Licenciatura na área da 

DMEI DIC DMCO Técnico Superior decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Comunicação diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, lncumbindo·lhe genericamente a gestão de conta, 
desenvolvimento de planos de comunicação/estratégias, a articulação direta 
com o cliente e a área de conteúdos/design para assegurar que a 
comunicação é feita com bons resultados e atempadamente. 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam slmpllflcar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento profissional no 
local de trabalho; divulga Junto dos trabalhadores os documentos Internos e 

DMEI DIC DMCO Chefe de Divisão Licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a responsabilização por parte dos 
trabalhadores; procede de forma objetivc1 â avaliação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica e identifica as necessidades de 
formação específica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduldade, pontualidade e cumprimento do período normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

Licenciatura na área das 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

DMEI DIC DMCO Técnico Superior diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
Ciências Sociais e Humanas especializado, Incumbindo-lhe genericamente a produção de conteüdos 

escritos para os vários suportes utlllzados para comunicar com o munlclpe -
Jornal C, site e redes digitais, elaboração da revista de Imprensa dlâria, 
produção de press e articulação direta com o órgãos de comunicação social e 
desenvolvimento de reportagens no âmbito da agenda municipal ou com 
temáticas específicas. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programac;3o, avaliação e de aplicaç3o de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 

Licenciatura na área da 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

DMEI DIC DMCO Técnico Superior Gestão 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexldade, executa outras atividades de apofo geral e 
especializado, Incumbindo-lhe genericamente a de conta desenvolvlmento de 
planos de comunicação , a articulaç5o direta com o cliente e a área de 
conteüdos/deslgn, a ativação de marca desenvolvimento de estratégias que 
assegurem a presença da marca Cascais nos diversos eventos. 

02.01.2020 

Perfil d e  Competências 

Orientação para resultados; Responsabilidade e 
compromisso com o serviço; Iniciativa e 
autonomia; Análise da informação e sentido crítico; 
Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para 
o serviço públlco; Tolerância â pressão e 
contrariedades. 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço püblico; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da Informação e sentido critico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Representação e 
colaboração Institucional, 

Orientação para resultados; Responsabilidade e 
compromisso com o serviço; Iniciativa e 
autonomia; Análise da Informação e sentido critico; 
Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para 
o serviço públlco; Tolerância à pressão e 
contrariedades. 

Orientação para resultados; Responsabilidade e 
compromisso com o se �!'"'ln1_cJ�tWa� .. autonomia; Anâllse da irormf�ir'.i'i'é· r.:iif'e7fii'cq 
Trabalho de equipa e cc µpera�,d ão Pª.f! 
o serviço público; Toler nela res�o e� 
contrariedades. r- � ft . 
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CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Comissão de 
Serviço 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 
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Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

059-715 



DM DEP DIV 

DMEI DIC DMCO 

DME! DIC DMCD 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Prnflcslnnal 

Licenciatura na área do 
Jornalismo 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programaçiio, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 

especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexldade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe genericamente tarefas de assessoria de 

Imprensa. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas 
áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos 
através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo-lhe 
nomeadamente a gestão de conta -articulação direta com o cliente e a área 
de conteúdos/design para assegurar que a comunicação é feita e com bons 
resultados e atempadamente •, ativação de marca -desenvolvimento de 
estratégias que assegurem a presença da marca Cascais nos diversos 
eventos, desenvolvimento de planos de comunicação/estratégias. 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Responsabilidade e 
compromisso com o serviço; Iniciativa e 
autonomia; Análise da Informação e sentido critíco; 
Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para 
o serviço público; Tolerância â pressão e 
contrariedades. 

Orientação para o serviço publico; Conhecimentos 

Vinculo 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

e experiência; Organização e método de trabalho; CTFP T Adaptação e melhoria continua; Respon�ablllda�e e Indet;r��:d
º
o compromisso com o serviço; Tolerância a pressao e 

contrariedades. 
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enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, O � 
Licenciatura na a· rea da 

planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de Orientação para resultados; Responsabilldade e � i ; � natureza técnica e ou cientifica, que fundamentam e p_reparam_ a decisão, compromisso com O serviço; Iniciativa e y -

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DMCO 

DMCD 

DMCO 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 
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ado� 'F se Jornalismo ou na área do l_he nomeada�ente a gestao de conta - artlculaçao direta com o cliente e a O serviço úbllco· Tolerância â pr�ssão e Direito area de conteudos/deslgn para assegurar q�e a comunicação é feita e com contrarie!des. ' ):> r-....> Z bons resultados e atempadamente -, atlvaçao de marca • desenvolvimento de 
1-

e::, � 
t t. 1 d C I dl (j) -· � es ra eg as que assegurem a presença a marca asca s nos versos � 

\ º 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura 

eventos. , 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza e)(ecutiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equlvalente, 
nomeadamente tarefas de apoio administrativo âs atividades da unidade 
orgânica. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 

Reallzação e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço público; Organização e 
método de trabalho; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço; 
Tolerância â pressão e contrariedades. 

planeamento, programação, avallação e aplicação de métodos e processos de Orientação para resultados; Responsabllidade e 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão, compromisso com O serviço; Iniciativa e elabora pareceres, pr?jetos e atividades con�ucentes à definlç�o e . autonomia · Análise da Informação e sentido critico; CTFP . Tempo concretização das pohtlcas .. do munidplo na area �a comunlcaçao, Incumbindo- Trabalho d� e ui a e cooperação; Orientação para Indeterminado l�e nomeada�ente a gestao de conta • artlculaçao direta c�m o cliente e a O servi O Übl�o� Tolerância à pressão e area de conteudos/deslgn para assegurar q�e a comunlcaçao é feita e com contrar�e/ades. bons resultados e atempadamente -, atlvaçao de marca -desenvolvimento de 
estratégias que assegurem a presença da marca Cascais nos diversos 
eventos. 

02·07-2020 

Ocupado 
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DM DEP 

DMEJ OJC 

DMEI DJC 

DMEI DIC 

OMEI DIC 

DIV 

DMCO 

DMCO 

DMCO 

DMCO 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Proffsslonal 

Licenciatura na área da 
Comunicação 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área da 
Comunicação 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, runções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de Orientação para resultados; Responsabilidade e 

especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a co
�

pro
�

isso co
1� 

0 se
��

ço; Ini�iativa e . , 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com ;

u on
�
m a; Aná se da " or

�
a�a� e sentld� entice; 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e raba 
1 
° d� equipa e co

.
op� ª.çao, O�entaçao para 

especializado, lncumbindo·lhe genericamente o desenvolvimento de planos de O serv �o publico; Tolerancia ª pressao e 

comunicação, a articulação direta com o cliente e a área de conteúdos/design, contrariedades. 

a ativação de marca • desenvolvimento de estratégias que assegurem a 
presença da marca Cascais nos diversos eventos. 

Orientação para o serviço publico; Conhecimentos 

Vinculo 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

EStiJdO Posto 

Ocupado 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas respetivas 
áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos 
através de curso do ensino secundário ou equlvalente, lncumblndo·lhe 
nomeadamente, acompanhamento fotográfico do executivo, de acordo com a 
agenda, assistência aos levantamentos fotográficos para satisfazer pedidos 
Internos gerais da CMC e pedidos externos, recolha de fotográfica dentro de 
temáticas especificas, assistência na Indexação/catalogação de fotografia e 
Introdução em base de dados (Cumulus), criação de galerias de Imagens que 
servem de suporte às noticias criadas na área dos conteúdos, 
desenvolvimento e execução de trabalhos em parceria como design gráfico 
(base de trabalho para grande campanhas, exposições, etc), conhecimento 

dos prtnclpais softwares de tratamento de Imagem, nomeadamente 
Photoshop; manuseamento de drene • recolha de Imagens e vldeos aêreos, 
colaboração na aplicação das normas e dos procedimentos relativos ao 
processo de recolha, processamento, e arquivo/catalogação nos diversos 
melas e suportes 

e experiência; Organização e método de trabalho; CTFP . em • • . 
Adaptação e melhoria continua; Responsabilidade e I d il p:-u,• compromisso com o serviço; Tolerância à pressão e " eter na 0 

contrariedades. 
� 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva ârea de Orientação para resultados; Responsabilidade e 

especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a compromisso com O serviço; Jnlclativa e 
autonomia; Análise da informação e sentido critico; decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Trabalho de e ui a e cooperação· Orientação para diversos

_ 
graus de co�plexldade, executa outras atividades de apoio geral e O serviço úbl�o� Tolerância à pr�são e especializado, Jncumb1ndo·lhe genericamente o desenvolvimento de planos de t 1 : d ' 

comunicação, a artlculação direta com o cllente e a área de conteúdos/design, con rar e a es. 

a ativação de marca • desenvolvimento de estratégias que assegurem a -1----➔-
presença da marca Cascais nos diversos eventos. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domlnlos de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente acompanhamento da agenda municipal/executivo na área do 
vldeo • reportagem e temáticos. 

Oz.<>7•2020 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço pUbllco; Organização e 
método de trabalho; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relaclonamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

CTFP - Tempo 
[ndetermlnado Ocupado 

461-715 



DM DEP DIV 

DMEI DIC DMCO 

DMEI DIC DMCO 

DMEI DIC DMCO 

DMEI DIC DMCO 

DMEI DIC DMCO 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Profissional 

Licenciatura na área de 
Direito 

Licenciatura na área da 
Multimédia e Audiovisual 

Licenciatura na área da 
Comunicação 

l 2º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área da 
Comunicação 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabilldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallaç5o e de apllcac;ão de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientlflc.a Inerentes à respetiva área de 
especialização e rormação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado, Incumbindo-lhe genericamente a produção de conteúdos 
escritos para os vários suportes utilizados para comunicar com o municipe -
lomal C, site e redes digitais, elaboração da revista de imprensa diária, 
produção de press e articulação direta com o órgãos de comunicação social e 
desenvolvimento de reportagens no âmbito da agenda municipal ou com 
temáticas especificas. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva ârea de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe genericamente a produção/reallzação de 
reportagens vídeos que acompanham as atividades municipais, 
desenvolvimento de peças específicas de acordo com as temáticas (recolha e 
edição de Imagens). 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualifícado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou clentínca Inerentes à resp·etiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atlvidades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe genericamente a função de communlty 
manager, produção de conteúdos escritos para os vários suportes utlllzados 
para comunicar com o munícipe -Jornal C, site e redes digitais, produção de 
press e comunicados e articulação direta com o órgãos de comunicação social 
e desenvolvimento de reportagens no âmbito da agenda municipal ou com 
temáticas especificas. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva.e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programaçao, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou clentifica Inerentes â respetiva área de 
especlallzaçào e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora1 autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlalizado, Incumbindo-lhe genericamente a função de communlty 
manager, produção de conteúdos escritos para os vários suportes utilizados 
para comunicar com o munícipe -Jornal C, site e redes digitais, produção de 
press e comunicados e articulação direta com o órgãos de comunicação social 
e desenvolvimento de reportagens no âmbito da agenda municipal ou com 
temáticas especlncas. 

oun-2020 

Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Orientação para resultados; Responsabilidade e 
compromisso com o serviço; Iniciativa e 
autonomia; Análise da Informação e sentido critico; CTFP -Tempo 
Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para Indeterminado 
o serviço públlco; Tolerância à pressão e 
contrariedades. 

Orientação para resultados; Responsabilidade e 
compromisso com o serviço; Inlclativil e 
autonomia; Anállse da Informação e sentido critíco; CTFP -Tempo 
Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para [ndeterminado 
o serviço público; Tolerância à pressão e 
contrariedades. 

Orientação para resultados; Responsabilidade e 
compromisso com o serviço; Iniciativa e 
autonomia; Análise da Informação e sentido critico; CTFP - Tempo 
Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para Indeterminado 
o serviço público; Tolerância à pressão e 
contrariedades. 

Orientação para o serviço publico; Conhecimentos 
e experiência; Organização e método de trabalho; CTFP. Tem 0 Adaptação e melhoria continua; Responsabilidade e I d t . Pd compromisso com o serviço; Tolerância à pressão e n e ermma 0 
contrariedades. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

.... ........ .. ., .. , ... -, 
Area de Formaç3o UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Proflssfonal 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, runções de Realização e orfentação para resultados; natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
12° ano de escolaridade, atuação comuns e instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos Orientação para o serviço público; Organização e 

DMEI DIC DMCD Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e prâtlcos, método de trabalho; Trabalho de equipa e CTFP. Tempo Vago 
equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, cooperação; Relacionamento Interpessoal; Jndeterminado 

nomeadamente acompanhamento da agenda municipal/executivo na área do Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

vldeo • reportagem e temáticos. Tolerância à pressão e contrariedades. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcaç3o de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva ârea de Orientação para resultados; Responsabilidade e 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a compromisso com o serviço; lnlciativa e 

DMEI D!C DMCO Técnico Superior Licenciatura na área das decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com autonomia; Anâllse da Informação e sentido critico; CTFP . Tempo 
Relações Internacionais diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para Indeterminado vago 

especializado, lncumblndo•lhe genericamente desempenhar funções na área o serviço pUbllco; Tolerância à pressão e 
digital • desenvolvlmento de modelos/estruturas de sites e apps, proceder à contrariedades. 
articulação direta com as várias áreas da Câmara Municipal com a flnalldade 
de as dotar das ferramentas necessárfas para que possam alimentar estes 
suportes de forma autónoma. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualiflcado, funções consultivas, de estudo, ..... .... 
planeamento, programação, avaliação e apllcação de métodos e processos de ,;.:,.-, ;a o natureza técnlca e ou cientifica, que fundamentam e preparam a decisão, 
elabora pareceres, projetos e atividades conducentes â definição e � ►· concretização das polltlcas do munldplo na área da comunicação, Orientação para resultados; Responsabilidade e 

Licenciatura nas áreas da nomeadamente: Produção de conteúdos escritos para os vários suportes compromisso com o serviço; lniclatlva e ,. - � Comunicação, Ciências de rnpo � 
DMEI DIC OMCO Técnico Superior Informação, Marketing, utlllzados para comunicar com o munícipe • Jornal C, site e redes digitais; autonomia; Análise da Informação e sentido critico; CTFP • T, Vage::, 'a ► 

Estudos Artísticos ou Elaboração da revista de imprensa diária; Produção de press e articulação Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para Jndeterm nõ -
Jornalismo 

direta com o órgãos de comunicação social; Desenvolvimento de reportagens o serviço público; Tolerância â pressão e 

)> ( 
....... 

� no âmbito da agenda municipal ou com temáticas específicas; Articulação contrariedades. 
direta com o cliente e a área de conteúdos/design para assegurar que a ._ i= 
comunicação é feita e com bons resultados e atempadamente; Ativação de (J) -= e:: � s: marca • desenvolvimento de estratégias que assegurem a presença da marca o -= r-
Cascais nos diversos eventos; Desenvolvimento de planos de - e 
comunicação/estratégias. )> - "-> z e::> 

(/) -= � -
J,;.;J 10 Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 

enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, -
::> � planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 

e natureza técnica e ou cientiflca, que fundamentam e preparam a decisão, r elabora pareceres, projetos e atividades conducentes à definição e 
concretização das polltlcas do município na área da comunicação, Orientação para resultados; Responsabilidade e --- --

Licenciatura nas âreas da nomeadamente: Produção de conteúdos escritos para os vários suportes compromisso com o serviço; Iniciativa e 
Comunicação, Ciências de utlllzados para comunicar com o munícipe • Jornal C, site e redes digitais; autonomia; Análise da Informação e sentido critico; CTFP . Tempo 

DMEI DIC DMCO Técnico Superior Informação, Marketing, Elaboração da revista de Imprensa diária; Produção de press e articulação Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para Indeterminado Vago 
Estudos Artísticos ou direta com o órgãos de comunicação saciai; Desenvolvimento de reportagens o serviço público; Tolerância à pressão e 
Jornalismo no ãmblto da agenda munlcipal ou com temáticas específicas; Articulação contrariedades. 

direta com o cliente e a área de conteúdos/design para assegurar que a 
comunicação é feita e com bons resultados e atempadamente; Ativação de 
marca • desenvolvimento de estratégias que assegurem a presença da marca 
Cascais nos diversos eventos; Desenvolvimento de planos de 
comunicação/estratégias. 

Dl-<)7-2020 463 · 715 



MAPA D E  PESSOAL 2020 

Area de Formação 
DM DEP DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 

AB gorla Profissional 
Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área da de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de DMEI DIC DMPC UNCG Técnico Superior Sociologia espedallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
Ltcenclatura na área da enquadramento superi or qualificado, funções consultivas, de estudo, 
Gestão cultural, na ârea planeamento, programação, avaliação e de aplicação de mêtodos e processos 
das Relações Públicas e de natureza técnica e ou cientfflca Inerentes à respetiva área de 

DMEI DIC DMPC UNCG Técnico Superior Protocolo1 na área das especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
Artes e/ou na área das decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
Belas artes diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

especializado. 

Exerce, com relativo grau de autonomia e responsabilldade, funções de chena 
técnica e administrativa de assistentes técnkos afetos a áreas administrativas 
e por cujos resultados é responsável; realiza atividades de programação e 12º ano de escolaridade, organização do trabalho do pessoal que coordena, seguindo orientações e 

DMEI DIC DMPC UNCG Coordenador Técnico ou curso que lhe seja 
equiparado diretivas superiores, nomeadamente as relativas ao pessoal, contablll dade, 

expediente, património e aprovisionamento e outras de apoio Instrumental; 
executa trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior 
complexidade. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 

Licenciatura na área da planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes á respetiva ãrea de 

OMEI DIC DMPC UNCG Têcnico Superior Contabilidade e espedallzac;ão e formação académica, que visam fundamentar e preparar a Administração decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área das de natureza técnica e ou clentfflca Inerentes à respetíva área de 
OMEJ DIC OMPC UNCG Técnico Superior Ciências especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Organiza as atividades da unidade, de acordo com o plano de atividades 
definido e procede à avaliação dos resultados alcançados; distribui, orienta e 

DMEI DIC DMPC UNCG Dirigente Intermédio Licenciatura 
controla a execução e qualidade técnica do trabalho produzido, assegurando a 

de 3.0 Grau gestão dos trabalhadores Integrados na unidade e a prossecução das 
atrtbulções previstas na Regulamento de Organização dos Serviços do 
Município. 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organizaç�o; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especlallzados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalhOi Adaptação e 
melhoria continua; Coordenação; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crftlcoj Conhecimentos especializados e 
experiênda; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da Informação e sentido critico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Representação e 
colaboração Institucional. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 

AB gorla Proflsslonal 

Exerce, com relativo grau de autonomia e responsabllldade, runções de chefia 
técnica e administrativa de assistentes técnicos afetos a ãreas administrativas 
e por cujos resultados é responsável; realiza atividades de programação e l 2° ano de escolaridade, organização do trabalho do pessoal que coordena, seguindo orientações e 

DMEI DIC DMPC Coordenador Técnico ou curso que lhe seja diretivas superiores, nomeadamente as relativas ao pessoal, contabllidade, 
equiparado expediente, património e aprovisionamento e outras de apoio instrumental; 

executa trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior 
complexidade. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
12º ano de escolaridade, natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

DMEI D!C DMPC Assistente Técnico ou curso que lhe seja atuação comuns e instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
equiparado órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecãntco, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao runclo.namento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente assegurar o contacto entre os serviços, efetuar a receção e 
entrega de expediente e encomendas; transportar máquinas, artigos de 
escritório e documentação diversa entre gabinetes; acompanhar os visitantes 
aos locais pretendidos; estampllhar correspondência e proceder à reprodução 

DMEI D!C DMPC Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 
de documentos escritos ou desenhados, operando com fotocopiadoras ou 
duplicadoras de mecânica simples e efetuar pequenos acabamentos relativos 
à mesma reprodução, colabora eventualmente nos trabalhos auxiliares de 
montagem, desmontagem e conservação de equipamentos, auxllla a 
execução de cargas e descargas, realiza tarefas de arrumação e distribuição, 
executa outras tarefas simples, não especificadas, de carácter manual e 
exigindo principalmente esforço tisico e conhecimentos práticos, desempenha 
funções de receção, acompanhamento de visitas guiadas, acompanhamento 
de inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposições, 
venda de bilhetes, apoio à loja e aos auditórios. 

E)(erce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 

DMEI DIC DMPC Técnico Superior 
Licenciatura na área de 

enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 

FIiosofia especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atlvidades de apoio geral e 
especializado. 
ASsegura o contacto entre os serviços, efetua a receção e entrega de 
expediente e encomendas; transporta máquinas, artigos de escritório e 
documentação diversa entre gabinetes; acompanha os visitantes aos locais 

DMEI DIC DMPC Assistente Operacional Escolaridade obrigatória pretendidos; estampllha correspondência e procede â reprodução de 
documentos escritos ou desenhados, operando com fotocopiadoras ou 
duplicadoras de mecânica simples e efetua pequenos acabamentos relativos à 
mesma rearoducão colabora ev0ntu::.lmente nos trabalhos auxiliares de 

02-07-2020 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Coordenação; Trabalho de 
equfpa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Respansabilldade e compromisso com o serviço. 

Reallzação e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relaclonamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; R.esponsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para o sePlic;o:.pUbliro,� ...,_ 
equipa e cooperaçã); Reliffidff�lff""'!'P�ºª

� Tolerância à pressão e co� 

Vinculo 
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OM OEP 

OMEI DIC 

DMEI OIC 

DMEI OIC 

DMEI OIC 

DIV 

OMPC 

OMPC 

DMPC 

DMPC 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 

D•nfl«lonal 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operaeional Escolaridade obrigatória 

Técnico Superior Licenciatura na área da 
História 

MAPA OE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente exercer funções no auditório com sistemas de iluminação, 
bem como apoio logistlco e técnico nos eventos, Reunião de Câmara e 
Assembleia Municipal. 

Desempenha funções de natureza executivat de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente assegurar o contacto entre os serviços, efetuar a receção e 
entrega de expediente e encomendas; transportar máquinas, artigos de 

Perfil de Competências Vlnculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
1 d 

-
�

mp
d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. 0 eterm na 0 

escritório e documentação diversa entre gabinetes; acompanhar os visi tantes Orientação para o serviço público; Trabalho de 
aos locais pretendidos; estampilhar correspondência e proceder à reprodução equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; �::t��;:dºo de documentos escritos ou desenhados, operando com fotocopiadoras ou Tolerância à pressão e contrariedades. 
duplicadoras de mecânica simples e efetua pequenos acabamentos relativos à 
mesma reprodução, colabora eventualmente nos trabalhos auxlllares de 
montagem, desmontagem e conservação de equipamentos, auxilia a 
execução de cargas e descargas, reallza tarefas de arrumação e distribuição, 
executa outras tarefas simples. não especificadas, de carácter manual e 
exigindo principalmente esforço risice e conhecimentos práticos. 

Desempenha runções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecãnico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e servir;os, Incumbindo-lhe 
genericamente assegurar o contacto entre os serviços, efetuar a receção e 
entrega de expediente e encomendas; transportar máquinas, artigos de 
escritório e documentação diversa entre gabinetes; acompanhar os vlsltantes 
aos locais pretendidos; estampllhar correspondência e procede à reprodução 
de documentos escritos ou desenhados, operando com fotocopiadoras ou 
duplicadoras de mecânica simples e efetuar pequenos acabamentos relativos 
à mesma reprodução, colaborar eventualmente nos trabalhos auxiliares de 
montagem, desmontagem e conservação de equipamentos, auxiliar a 
execução de cargas e descargas, realizar tarefas de arrumação e distribuição, 
executa outras tarefas slmples, não especificadas, de carácter manual e 
exigindo principalmente esforço ftslco e conhectmentos práticos, desempenha 
funções de receç.ão, acompanhamento de visitas guiadas, acompanhamento 
de Inaugurações de eventos. montagem e desmontagem de exposições, 
venda de bilhetes, apoio à loja e aos auditórios. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes às funções que desempenha no 
Museu da Presidência. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • T equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d 
e
,
mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n eterm na 0 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

466 - 71S 



DM DEP 

DMEI DIC 

OMEI DIC 

DMEI DIC 

DMEI OIC 

DMEI DIC 

OMEI DIC 

DMEI DIC 

DIV 

DMPC 

OMPC 

OMPC 

DMPC 

DMPC 

DMPC 

OMPC 

UNI/G cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 
Prnfl .. lnnal 

licenciatura na área da 
Gestão 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce1 com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de trabalho, 
nomeadamente a coordenação do Moinho de Armação. 

1cxerce, com case em a1ret1vas oem oe 1n1aas e ins ruçoes gerais, funçoes ae 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos 
e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos 
através de curso do ensino secundário ou equlvalente, na área da 
museografia, Incumbindo-lhe, nomeadamente: colaborar na montagem e 
desmontagem de exposições; acolher e enquadrar os visitantes, assim como 

1 --·'- ..... ... ... ---.. · ··-- -- _ .. __ ,. --- .. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
Licenciatura na área das enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
Ciências Sociais e Humanas planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de museologia. 

Licenciatura na área das 
Relações Públicas, 
Publicidade e Marketing 

Licenciatura na área da 
Antropologia 

Licenciatura na área da 
Antropologia 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaUação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifi ca Inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação académica; desenvolve e acompanha processos de 
comunicação das Iniciativas culturais do Bairro dos Museus. 

E)(erce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes às funções que desempenha no 
Museu da Presidência 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualincado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou clentínca Inerentes à respetiva ârea de trabalho, 
nomeadamente a coordenação do Museu do Mar, do Forte de São Jorge de 
Oitavos e do Marégrafo. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente. 

02•07•1020 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relaclonamento interpessoal. 

Reallzaçào e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relaclonamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Pl aneamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conheclmentos especlallzados e 
e)(periência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relaclonamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Vinculo 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

., .. .... .. ........... . 
Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/ Cate Area de Formação 
DM DEP DIV AB gorla 

Académica ou Atribuição Competências/Atividade 
Proflsslonal 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallncado, funções consultivas, de estudo, 

Ucenciatura na área das planeamento, programação, avaliação e de apllcac;ão de mêtodos e processos 
DMEI DIC DMPC Técnico Superior de natureza técnica e ou clentinca Inerentes à respetiva ârea de Ciências Sociais e Humanas especlallzação e formação académica; também executa descrição 

Informatizada de bens culturais; apoio às Iniciativas culturais do Museu do 
Mar. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de mêtodos e processos, nas áreas de 

12º ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais e nos vários domínios de atuação do serviço, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de 

DMEI DIC DMPC Assistente Técnico ou curso que lhe seja curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente funções de 
equiparado receção, acompanhamento de visitas guiadas, acompanhamento de 

Inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposições, venda 
de bllhetes, apoio â loja, auditórios ou Museus. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

DMEI DIC DMPC Técnico Superior Licenciatura na área da de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
Gestão especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 

DMEI DlC DMPC Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente exercer funções nos auditórios com sistemas de som e 
Iluminação, bem como apoio logístico e técnico dos eventos. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

12° ano de escolaridade, 
atuação comuns e Instrumentais e nos vários domlnios de atuação do serviço, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de 

DMEI DIC DMPC Assistente Técnico ou curso que lhe seja curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente funções de 
equiparado receção, acompanhamento de visitas guiadas, acompanhamento de 

Inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposições, venda 
de bilhetes, apoio à loja e auditórios. 

Exerce, com base em diretivas bem deflnldas e Instruções gerais, funções de 
12º ano de escolaridade, natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas áreas de 

DMEI DIC DMPC Assistente Técnico ou curso que lhe seja atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
equiparado órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e prãtlcos, 

obtidos através de curso do ensino secundárto ou equlvalente. 

02•07·2020 

Perfil d e  Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relaclonamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o servic;o. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critíco; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 
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DM DEP DIV 

DMEI DIC DMPC 

DMEI DIC DMPC 

DMEI DIC DMPC 

DMEI DIC OMPC 

DMEI DIC DMPC 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 

Prnffcslnnal 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Técnico 

Assistente Têcnlco 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

12° ano de escolarldade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na ârea das 
Ciências da Documentação 
ou Equivalente 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA OE PESSOAL 2020 

Atribuição Compet@nclas/ Atividade 

Desempenha func;ões de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente exercer funções de cantata entre os serviços, efetuar a 
receção e entrega de expediente e encomendas, acompanhar os visitantes na 
visita às exposições, colaborar eventualmente nos trabalhos auxlllares de 
montagem, desmontagem e conservação de equipamentos, colaborar nos 
trabalhos de montagem e desmontagem de exposições, auxlllar a execução 
de cargas e descargas, reallzar tarefas de arrumação e distribuição, executar 
outras tarefas simples, não especificadas, de carácter manual e exigindo 
principalmente esforço físico e conhecimentos práticos. 

Exerce, com base em diretivas bem dennldas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais e nos vários domínios de atuação do serviço, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente funções de 
receção, acompanhamento de visitas guiadas, acompanhamento de 
Inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposições, venda 
de bilhetes, apoio à loja e auditórios. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnJc:os, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, fünções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
esnecializado. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domlnlos de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equlvalerite, 
nomeadamente funções de programação e concretização de Iniciativas 
dirigida ao público Infantil dos Museus. 

Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Orientação para o serviço públlco; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
1 d t . Pd Tolerância â pressão e contrariedades. n e erm,na 0 

Realização e orientação para resultadOSj 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Reallzação e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relaclonamento Interpessoal; 
Responsabllidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 

o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

Realização e orientação para resultados; ,. . .,..__ ,_ 
Organização e méto, �:{l!!õ"!'.llil',�
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area d e  Formação UNI/G Cargo/Carreira/ Cate DM OEP DIV AB goria Académica ou Atribuição Competências/Atividade 
Prõfl .. lõnal 

Desempenha funções de natureza executiva, de carâcter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumbindo·lhe 
genericamente assegurar o contacto entre os serviços, efetuar a receção e 
entrega de expediente e encomendas; transportra máquinas, artigos de 
escritório e documentação diversa entre gabinetes; acompanhar os visitantes 
aos locais pretendidos; estampllhar correspondência e proceder à reprodução 

DMEI DIC DMPC Assistente Operacional Escolaridade obrigatória de documentos escritos ou desenhados, operando com fotocopiadoras ou 
duplicadoras de mecânica simples e efetuar pequenos acabamentos relatlvos 
à mesma reprodução, colaborar eventualmente nos trabalhos auxiliares de 
montagem, desmontagem e conservação de equipamentos, auxiliar a 
execução de cargas e descargas, reallzar tarefas de arrumação e distribuição, 
executa outras tarefas simples, não espedflcadas, de carácter manual e 
exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos práticos, 
desempenhar funções de receção, acompanhamento de visitas guiadas, 
acompanhamento de inaugurações de eventos, montagem e desmontagem 
de exposições, venda de bilhetes, apoio à loja e aos auditórios. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 

DMEI DIC DMPC Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo- lhe  
genericamente exercer funções de contato entre os  serviços, efetuar a 
receção e entrega de expediente e encomendas, acompanhar os visitantes na 
visita às e,cposições, colaborar eventualmente nos trabalhos auxlllares de 
montagem, desmontagem e conservação de equipamentos, colaborar nos 
trabalhos de montagem e desmontagem de exposições, auxiliar a execução 
de cargas e descargas, realizar tarefas de arrumação e distribuição, executar 
outras tarefas simples, não especificadas, de carácter manual e exigindo 
principalmente esforço físico e conhecimentos práticos. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia têcnlca, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 

DMEI DIC DMPC Técnico Superior Licenciatura na área das de natureza técnica e ou cientifica inerentes â respetiva área de 
Ciências Sociais e Humanas especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado; coordena o Museu da Música Portuguesa 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 

DIC DMPC Técnico Superior Licenciatura na área da de nature_za têcnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de OMEI História de Arte especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades ele apoio geral e 
esoeclallzado. 

01-07-2020 

Perfil d e  Competências 

Orientação para o serviço pübllco; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

;,. , ..... .......... ,_, . 

Vinculo 

CTFP -Tempo 
lndetenninado 
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CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 
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DM DEP DIV 

DMEI DIC DMPC 

DMEI DIC OMPC 

OMEI DIC DMPC 

DMEI DIC OMPC 

OMEI DIC OMPC 

UNI/G 
AB 

Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
Académica ou gorla Proflccf---'"'I 

Técnico Superior Licenciatura na área da 
Educação de [nfância 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Técnlco Superlor 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Licenciatura na área da 
Animação Sociocultural 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado. 

,u,,..,u.a;a, oe ,,u""'"-'' .. ,.,.,..,...,u,u, -oe ..... , .... � .. , ,,,.,, vu 

Perfll de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente assegurar o contacto entre os serviços, efetuar a receção e 
entrega de expediente e encomendas; transportra máquinas, artlgos de 
escritório e documentação diversa entre gabinetes; acompanhar os visitantes 
aos locais pretendidos; estampilhar correspondência e proceder à reprodução 
de documentos escritos ou desenhados, operando com fotocopiadoras ou 
�upllcadoras de m:_cânica simples e efetuar pequenos acabamentos relatlvos 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
1 d I 

p 
Tolerãncla à pressão e contrariedades. n eterm nado 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes â respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, desenvolve programação cultural no Moinho de Armação 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcação de métodos e proces·sos, nas respetivas 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos Realização e orlentação para resultados; 
através de curso do ensino secundário ou equivalente, incumbindo-lhe Organização e método de trabalho; Adaptação e 
genericamente assegurar o contacto entre os serviços, efetuar a receção e melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
entrega de expediente e encomendas; acompanhar os visitantes na visita às cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
exposições; colaborar nos trabalhos auxiliares de montagem, desmontagem e Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
conservação de equipamentos; colaborar nos trabalhos de montagem e 
desmontagem de exposições; venda de bllhetes e apoio à loja. 

Exerce, com base em diretivas bem dennldas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente. 

02-07-2020 

Reallzação e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Reladonamento Interpessoal; 
Responsabllidade e compromisso com o serviço. 

,._.. ,, . \..._ 

CTFP. Tempo 
Indetem,!nado 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 
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DM DEP DIV 

OMEI OIC DMPC 

DMEI DIC DMPC 

DMEI DIC DMPC 

DMEI DIC DMPC 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo•lhe 
genericamente exercer funções de cantata entre os serviços, efetua a 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

receção e entrega de expediente e encomendas; transporta máquinas, artigos 
de escritório e documentação diversa entre gabinetes; acompanha os 
visitantes aos locais pretendidos; estampllha correspondência e procede à 
reprodução de documentos escritos ou desenhados, operando com 
fotocopiadoras ou duplicadoras de mecânica simples e efetua pequenos 
acabamentos relativos â mesma reprodução, colabora eventualmente nos 
trabalhos auxiliares de montagem, desmontagem e conservação de 
equipamentos, auxllla a execução de cargas e descargas, realiza tarefas de 
arrumação e distribuição, executa outras tarefas slmples, n�o especmcadas, 
de carácter manual e exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos 
práticos, desempenha funções com sistemas de som e Iluminação, bem como 
apoto logistlco e técnico em eventos. 

Assistente Técnico 

Chefe de Divisão 

Técnico Superior 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcação de mêtodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente funções de programação e concretização de iniciativas 
dirigida ao público infantU e senlor nos Museus. 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam slmpllficar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnlca 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à ericaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatârios; efetua o acompanhamento profissional no 
local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e 
as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a responsablllzaçao por parte dos 
trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica e Identifica as necessidades de 
formação especifica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
. enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, u:en�iatura 

1
"� are� das planeamento, programação, avallac;ão e de aplicação de métodos e processos Clencias Soe a s e umanas de natureza técnica e ou cientinca e coordena o auditório e a equipa do 

Parque Palmela. 

02-07·2020 

Perfll de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço pllblico; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d �
mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. 
n eterm na 0 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Anâllse da Informação e sentido critico; Trabalho 
de equipa e cooperaç5o; Representação e 
colaboração Institucional. 

- U'- A"í,__..•----""' 

CTFP - Tempo 
lndetermlnado 

Comissão de 
Serviço 

Orientação para r
�
· ultac!lP.rfl'fi!e o organização; Anâ se da lnforma�e senti )'>, TFP _ Tempo 

ndetermlnado experiência; Resp ,nsab I d��lsse e� 
crítico; Conhecim ntos 
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Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/ Cate Area de Formação 
DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 

Profissional 
Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura em de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de DMEI DIC DMPC Técnico Superior Arqultectura especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
esnecfallzado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Ucenclatura na área das de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
DMEI DJC DMPC Têcnlco Superior Ciências Sociais e Humanas especialização e formação acadé.mlca, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado; Programação cultural do FSJO; apoio à programação do 
MMRDC. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de apllcação de métodos e processos 

Licenciatura na área do de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva ilrea de 
DMEI DIC DMPC Técnico Superior especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a Turismo decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apolo geral e 
especializado; descrição de bens culturais; visitas guiadas em vários idiomas; 
apoio às Iniciativas de âmbito cultural. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definldas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 

DMEI DIC DMPC Assistente Operacional Escolaridade obrigatória Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente exercer funções no auditório com sistemas de Iluminação, 
bem como apoio logístico e técnico dos eventos, Reunião de Câmara e 
Assembleia Municipal. 

Exerce, com respons·abllidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

licenciatura na área do de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva ârea de 
DMEI DIC OMPC Técnico Superior Desporto especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de. apoio geral e 
especlallzado; descrição documental de vários suportes; tratamento das 
várias coleções do centro de documentação do MMP. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de. aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 120 ano de escolaridade, órgãos e servlços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

DMEI DIC DMPC Assistente Técnico ou curso que lhe seja obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
equiparado nomeadamente funções de tratamento documental de vários suportes no 

Centro de Documentação do MMRD, apoio às iniciativas culturais, receção, 
venda de bilhetes e apoio à loja. 

0:Z-07•2020 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especiallzados e 

experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 
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Reallzação e orientação para r 
Organização e método de trab 
melhoria continua; Trabalho dE 
cooperação; Relacionamento Ir 
Responsabllldade e compromis 
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CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 
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Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

-- . . . . . . .. . ,,...-, . 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formaç:io 
DM OEP DIV AB gorfa Acad�mlca ou Atribuição Competências/Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Proflssl11nal 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área da de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva ârea de organização; Análise da Informação e sentido CTFP. Tempo 
OMEI OJC OMPC Técnico Superior Antropologla especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a critico; conhecimentos especializados e Indeterminado Ocupado 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com experiência; Responsabilidade e compromisso com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apelo geral e o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
especializado; desenvolve e executa programas de âmbito cultural. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de Realização e orientação para resultados; 
12° ano de escolaridade, natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de Organlzaçao e método de trabalho; Adaptação e CTFP. Tempo 

OMEI OJC OMPC Assistente Técnico ou curso que lhe seja atuação comuns e instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos melhoria continua; Trabalho de equipa e Ocupado 
equiparado órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e prâticos, cooperação; Relaclonamento Interpessoal; Indeterminado 

obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente. Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de Realização e orientação para resultados; 
120 ano de escolaridade, natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP • Tempo 

OMEI OJC OMPC Assistente Técnico ou curso que lhe seja atuação comuns e instrumentais, e nos vários dominios de atuação dos melhoria contínua; Trabalho de equipa e Indeterminado .. Ocupa.do ,_,.,..,,_._ . 
equiparado órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, cooperação; Relaclonamento Interpessoal; j �:5. .... � _;;.,, 

obtidos através de curso do ensino secundário ou equlvafente. Responsabllldade e compromisso com o serviço. . .A J . 
Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e 

m -.-4-'� -� planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos organização; Análise da Informação e sentido 

f�
c

l(! = 
r Licenciatura na área das de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva ârea de CTFP • Tempo 

OMEI OIC OMPC Técnico Superior Ciências Sociais e Humanas especialização e formação académica, que visam fundamenta( e preparar a critlco; Conhecimentos especializados e lndetermlnado .,_ 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 11 -.J decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

cD :::í. e i= diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

especializado. i,111' () 1 . 
Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com I> � r--.:, -
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e -'- -J e::, .::a 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos organização; Análise da Informação e sentido º�� OMEI OJC OMPC Técnico Superior licenciatura na área da de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de critico; Conhecimentos especializados e CTFP • Tempo Ocupad , ,.;....,. _'.li História especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a experiência; Responsabilidade e compromisso com tndeterminado 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com o serviço; Relacionamento interpessoal. 

e� )) diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcação de mêtodos e processos, nas áreas de Realização e orientação para resultados; 

120 ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vártos domínios de atuação dos Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP . Tempo 
OMEI OJC OMPC Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e prâtlcos, melhoria contínua; Trabalho de equipa e Indeterminado Ocupado 

equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
nomeadamente programação e desenvolvlmento de atividades de âmbito Responsabllldade e compromisso com o serviço. 
cultural 

Exerce, com relativo grau de autonomia e responsabllldade, funções de cherla 
técnica e administrativa de assistentes técnicos aretos a áreas administrativas Realização e orientação para resultados; 

120 ano de escolaridade, e por cujos resultados é responsável; reallza atividades de programação e Organização e método de trabalho; Adaptação e organização do trabalho do pessoal que coordena, seguindo orientações e CTFP • Tempo 
OMEJ OIC OMPC Coordenador Técnico ou curso que lhe seja diretivas superiores; executa trabalhos de natureza técnica e administrativa melhoria contínua; Coordenação; Trabalho de Indeterminado Ocupado 

equiparado de malar complexidade; presta apoio técnico de som e Iluminação às equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 

iniciativas que decorrem no auditório do Parque Palmela, Incluindo montagens Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

e desmontagens. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

.-, . . . . .. , .... ,,.. . .., . .  
UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 

DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 
Protlsslonal 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de Realização e orientação para resultados; 

120 ano de escolaridade, atuação comuns e instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo DMEI DIC DMPC Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, melhoria continua; Trabalho de equipa e Ocupado 
equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equlvalente, cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 

nomeadamente apoio às Iniciativas que decorrem no auditório, bem como a Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
Reuniões da Câmara e da Assembleia Municipal 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos 
e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos Realização e orientação para resultados; 

12° ano de escolaridade, através de curso do ensino secundário ou equivalente, na área da Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo DMEI DIC DMPC Assistente Técnico ou curso que lhe seja museografia, incumblndo·lhe, nomeadamente: colaborar na montagem e melhoria continua; Trabalho de equipa e Ocupado 
equiparado desmontagem de exposições; acolher e enquadrar os visitantes, assim como cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 

apoiar na Inventariação de produtos em stock nas lojas; executar e colaborar Responsabllldade e compromisso com o serviço. 
em todos os trabalhos de museografia superiormente planlflcados; apoio às 
Iniciativas culturais; apoio na venda de bllhetes, receção, visitas guiadas e 
loja. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos organização; Análise da informação e sentido Licenciatura na área da de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de CTFP -Tempo OMEI DIC DMPC Técnico Superior Hlstór1a especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a crítico; Conhecimentos especializados e Indeterminado Ocupado 

experiência; Responsabilidade e compromisso com decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com o servlço; Relacionamento Interpessoal. diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas áreas de Realização e orlentaç�o para resultados; 

120 ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais e nos vários domínios de atuação do serviço, Organlzaçao e método de trabalho; Adaptação e 
DMEI DIC DMPC Assistente Técnico ou curso que lhe seja tequerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP . Tempo Ocupado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente funções de Indeterminado equiparado receção, acompanhamento de visitas guiadas, acompanhamento de cooperação; Relacionamento Interpessoal; 

Inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposições, venda Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
de bilhetes, apoio à loja e auditórios. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos Orientação para ,esultados·· "tb"'I!"""'�· de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de organização; A.nállse"õâ'1'i\ o Ido 

Técnico Superior Licenciatura na área da especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a critico; Conht imentos esp . .__ . ..,. "- CTFP • Tempo Ocupado DMEI DIC DMPC Comunicação decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com experléncla; 1 esponJA1ht!ade e eômp mlss� h Indeterminado 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e o serviço, Rei clona� � especlallzado, efetua a articulação direta com o cliente e a área de 

ur::�� � conteúdos/design para assegurar que a comunicação é feita e com bons 
resultados e atempadamente. -
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UNI/G DM DEP DIV AB 

OMEl OIC OMPC 

OMEI DIC OMPC 

OMEI OIC OMPC 

OMEI OMPC 

DMEl OIC DMPC 

Cargo/Carreira/Cate 
gorla 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 
Proflsslonal 

Licenciatura na área da 
História de Arte 

Ucendatura na área da 
História 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Licenciatura na área da 
História de Arte 

Licenciatura na área da 
História de Arte 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de mêtodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes â respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexldade1 executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação acadêmlca, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
medinlco, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe 
genericamente assegurar o contacto entre os serviços, efetuar a receção e 
entrega de expediente e encomendas; transportar máquinas, artigos de 
escritório e documentação diversa entre gabinetes; acompanhar os visitantes 
aos locais pretendidos; estampllhar correspondência e proceder à reprodução 
de documentos escritos ou desenhados, operando com fotocopiadoras ou 
duplicadoras de mecãnlca simples e efetuar pequenos acabamentos relativos 
à mesma reprodução; colaborar eventualmente nos trabalhos auxlllares de 
montagem, desmontagem e conservação de equipamentos; auxlllar a 
execução de cargas e descargas; realizar tarefas de arrumação e distribuição; 
executar outras tarefas simples, não especificadas, de carácter manual e 
exigindo principalmente esforço íislco e conhecimentos práticos. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultlvas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formac;ao académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado; programação e desenvolvimento Iniciativas âmbito cultural. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza têcnlca e ou clentirlca Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

0Z·07·20Z0 

Perfil de Competências 

Orientação para resultadOSi Planeamento e 
organização; Anállse da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Vinculo 

CTFP • Tempo 
lndetermlnado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

Orientação para o serviço püblíco; Trabalho de CTFP . Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento fnterpessoal. 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

Orientação para resul dos; 

� 

.

1
.o/_ Tempo organização; Análise a info�á%��"tao_,-

critlco; Conhecimento espe�;m�� ennlnado experiência; Respons blllda½;e �rb"lm=@')l 
o serviço; Relacionam anto lrite""ssot!:::, f"U 

Q1f --., ;- � 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

OcupiJdO 

Ocupado 
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DM DEP 

OMEI OIC 

OMEI OIC 

DMEI OIC 

OMEI OIC 

OMEI OIC 

UNI/G DIV AB 

DMPC 

OMPC 

OMPC 

OMPC 

OMPC 

Cargo/Carreira/Cate 
gorla 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Área de Formação 
Académica ou 

Prnflcslonal 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área da 
História 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatórla 
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Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais e nos vários domínios de atuaç3o do serviço, Realização e orientação para resultados; 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de Organização e método de trabalho; Adaptação e 
curso do ensino secundário ou equivalente, na área da museografia, melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
lncumblndo•lhe, nomeadamente: colaborar na montagem e desmontagem de cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
exposições; acolher e enquadrar os visitantes, assim como apoiar na Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
Inventariação de produtos em stock nas lojas; executar e colaborar em todos 
os trabalhos de museograna superiormente planificados. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de organização; Análise da Informação e sentido 

especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a critico; Conhecimentos especializados e 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com experiênclai Responsabilidade e compromisso com 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

especializado. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de Realização e orientação para resultados; 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos Organização e método de trabalho; Adaptação e 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
obtidos através de cur30 do ensino secundário ou equivalente, cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
nomeadamente apoio têcnlco e loglstico às Iniciativas que decorrem no Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
auditório, bem como a Reuniões de Câmara e da Assembleia Municipal. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de mé�o

.
dos e p':°cessos, nas �reas de . Realização e orientação para resultados; atuação comuns e lnstrumen�aís e nos va_nos domm

.
los de atuaçao do serviço, Organização e método de trabalho· Adaptação e requerendo conhecimentos tecnlcos, teóricos e práticos obtidos através de melhoria contínua; Trabalho de e �1 a e curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente funções de coo eração· Relacionamento fnte� �soai. receção, acompanhamento de visitas guiadas, acompanhamento de Res�onsabiÍidade e compromisso iom O s�rvl o. Inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposições, venda ç 

de bilhetes, apoio à loja e auditórios. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

Vinculo 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

atuação comuns e Instrumentais e nos vários dom!nlos de atuação do serviço, Orienta ão ara O servi O úbllco· Trabalho de requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e pratices obtidos através de e ui a � co�peração· R�la�!Qll.am�o intw:Re,s.so.aJ; ��_J_empo 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente funções de T�le�âncla à pressão'e cont ariedadl!:�:•· 

ermr�ado 
receção, acompanhamento de visitas guiadas, acompanhamento de -A t1 {) 
Inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposições, venda ...., __ .,!11., ..,__ de bilhetes, apoio à loja e auditórios. - ;,-· 

�� �-

02·07-2020 

.... ........ ....... , ... .  
Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

477 - 71 



DM DEP 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DIV 

DMPC 

DMPC 

DMPC 

DMPC 

DMPC 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Prnflssf11nal 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 

equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 

equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais,. funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e lnstr'umentals e nos vârfos domínios de atuação do serviço, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equlvalente, nomeadamente funções de 
receçào, acompanhamento de visitas guiadas, acompanhamento de 
Inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposições, venda 
de bilhetes, apoio à loja e auditórios. 

Exerce, com base em diretlvas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e instrumentais e nos vários domlnlos de atuação do serviço, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente funções de 
receção, acompanhamento de visitas guiadas., acompanhamento de 
Inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposições, venda 
de bilhetes, apoio à loja e auditórios. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 

Perfil d e  Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relaclonamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de R II à . t • lt d atuação comuns e Instrumentais e nos vários domínios de atuação do serviço, 0 
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curso do ensino secundarío ou e.q�ivalente, nomeadamente funçoes de cooperação· Relac'lonamento lnte 
q 

e�soal· receção, acompanhamento de v,s,tas guiadas, acompanhamento �e Res onsablÍidade e compromisso �om O s�rvi o. Inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposlçoes, venda P ç 

de bilhetes, apoio à loja e auditórios. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natur!za executiva e de aplicação de mê!odos e p�ocessos, nas �reas de Realização e ori entação para resultados· atuaçao comuns e lnstrumen�als e nos va.rlos dom!n.los de atuaçao do.serviço, Organização e método de trabalho· Ada�tação e requerendo conheclmen_t�s tecnlco�, teóncos e praticas obtidos atraves de melhorla contínua; Trabalho de e �1 a e curso .do ensino secunda no ou equ,valen_te, nomeadamente funções de coo era ão. Relacionamento lnte� e�soal

. 
receçao, a�ompanhamento de visitas guiadas, acompanhamento de Res

p 
ons�biÍldade e compromisso iom 0 s�rvl o. 

lnauguraçoes de eventos, montagem e desmontagem de exposições, venda P ç 

de bilhetes, apoio à loja e auditórios. 

Vinculo 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais e nos vârios domínios de atuação do serviço, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente funções de 
receção, acompanhamento de visitas guiadas, acompanhamento de 
Inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposições, venda 

de bilhetes, apoio à loja e auditórios. 

Reallzação e orientaç3o para resultados; 
Organização e método de tr�t:,àlhd���� -p _ e;• 0 melhoria contínua; Trabalhai de equipa e I�et�i :do cooperaç.ão; Relaclonament lnterpess ,.. �é)'' 
Responsabllldade e compror isso o servi� ► 

lfP:i � 

02•07•2020 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

478 · 715 



DM DEP 

OMEI OIC 

OMEI OIC 

DMEI OIC 

DMEI OIC 

DMEI DIC 

DIV 

OMPC 

OMPC 

OMPC 

DMPC 

DMPC 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Técnico 

Assistente Têcnlco 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflssfonal 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área das 
Ciências da Educação 

l 2º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
nature�a executiva e de aplicação de métodos e processos1 nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais e nos vârlos domínios de atuação do.servlt;;o, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos atraves de 
curso do ensino secundàrlo ou equivalente, nomeadamente funções de 
receção, acompanhamento de visitas guiadas, acompanhament� �e 
Inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de expos1çoes, venda 
de bilhetes, apoio à loja e auditórios. 

Perfil de Competências 

Realização e orientaç-do para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço, 

Vinculo 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais: funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas �reas de Reallzação e orientação para resultados; atuação comuns e instrumentais e nos vários domlnios de atuaçao do.serviço, Organização e método de trabalho; Adaptaç�o e requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos atraves de melhoria contínua; Trabalho de equipa e curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente funções de cooperação; Relacionamento Interpessoal; 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

receção, acompanhamento de visitas guiadas, acompanhamento de Responsabllldade e compromisso com o serviço. inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposições, venda 
de bilhetes, apoio à loja e auditórios. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes â respetiva ârea de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decls5o, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais: funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas areas de 
atuação comuns e Instrumentais e nos vários domlnios de atuaç:io do.serviço, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos �traves de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente funçoes de 
receção, acompanhamento de visitas guiadas, acompanhamento de 
Inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposições, venda 
de bilhetes, apoio à loja e auditórios. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais: funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas areas de 
atuação comuns e Instrumentais e nos vários domínios de atuação do serviço, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos �través de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente funçoes de 
receção, acompanhamento de visitas guiadas, acompanhamento de 
Inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposições, venda 
de bilhetes, apoio à loja e auditórios. 

02•07•10Z0 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultadOSi 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o servi ço. 

Realização e orientação para resultados; 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Organização e método de trabalho; Adaptação_ e c:lf,º _ T ... --... melhoria contínua; Trabalho defqúfp�:,.;,.::._
r
·:;-- 1

7
�d• cooperação; Relacionamento lnterpessoa ; . 1 l l Responsabilldade e compromls :> com o s;-� _,....__...,,.,. "I.... 

,:,:.,;,.,- -- ,y-
r,-r ---·�- ,1'!11 ? 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

479 · 7 1  



UNI/G DM DEP DIV AB 

DMEI DIC DMPC 

DMEI DIC DMPC 

DMEI DIC DMPC 

DMEI DIC DMPC 

DMEI DIC DMPC 

Cargo/Carreira/Cate 
gorla 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 
Pr<>fl .. lMal 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais e nos vários domínios de atuação do serviço, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente funções de 
receção, acompanhamento de visitas guiadas, acompanhamento de 
Inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposlc;ões, venda 
de bilhetes, apoio à loja e auditórios. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais e nos vários dominlos de atuação do serviço, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente funções de 
receção, acompanhamento de visitas guiadas, acompanhamento de 
Inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposições, venda 
de bilhetes, apoio à loja e auditórios. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais e nos vários dominlos de atuação do serviço, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente funções de 
receção, acompanhamento de visitas guiadas, acompanhamento de 
Inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposições, venda 
de bilhetes, apoio à loja e auditórios. 

Exerce, com base em diretivas bem denntdas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação do serviço, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente funções de 
receção, acompanhamento de visitas guiadas, acompanhamento de 
Inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposições, venda 
de bilhetes, apoio à loja e auditórios. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
ôrgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente. 

01-07-2010 
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Perfll de Competências Vlnculo 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo melhoria contínua; Trabalho de equipa e Indeterminado cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

-

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP . Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e Indeterminado cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP . Tempo 

cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 

Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e CTFP . Tempo 

cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 

Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultado�.------+---�11 
Drganlzaç3o e método de trat áiiío;e,i��.'J-8 F-m! ., b 
melhorla :ontínua; Trabalho < e equipa e __;'J_ linlJe ' �, �o 
cooperaçao; Relacionamento terpess.U4!í;r-- ......::i..... , 
Responsabllldade e comproml so co

pt�l::'
a 
� 

e, ► 

-. . . , . � '' .... ,.. ..... 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

480 · 715 



DM DEP 

DMEI DIC 

OMEI DIC 

OMEI DIC 

OMEI DIC 

OMEI OIC 

DIV 

DMPC 

OMPC 

OMPC 

OMPC 

DMPC 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 
Proflsslonal 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

l 2° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e instrumentais e nos vários dominios de atuação do serviço, 
requerendo conhecimentos técnicos, teórlcoS e práticos obtidos através de 
curso do ensino secundárfo ou equivalente, nomeadamente funções de 
receção, acompanhamento de visitas guiadas, acompanhamento de 
Inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposições, venda 
de bilhetes, apoio à loja e auditórios. 

Realização e orientação para resultadOSi 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhorla continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

CTFP -Tempo 
lndeterminado 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação do serviço, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente funções de 
receção, acompanhamento de visitas guiadas, acompanhamento de 
inaugurações de eventos. montagem e desmontagem de exposições, venda 
de bilhetes, apoio à loja e auditórios. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relac\onamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas ãreas de R 11 - 1 t - lt d atuação comuns e Instrumentais e nos vários domínios de atuaçilo do serviço, 0 
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curso _do ensino secundário ou eq�lvalente, nomeadamente funções de coo eração· RelacÍonamento inte� !soai
· receçao, acompanhamento de visitas guladas1 acompanhamento �e Res�onsab!Íldade e com remisso �om O s�rvlço. Inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposiçoes, venda P 

de bilhetes, apoio à loja e auditórios. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais e nos vários domínios de atuação do serviço, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente funções de 
receção, acompanhamento de visitas guiadas, acompanhamento de 
Inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposições, venda 
de bilhetes, apoio à loja e auditórios. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

CTFP -Tempo 
lndetermlnado 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

natureza executiva e de apllcação de mê�odos e p�ocessos, nas áreas de Realização e orientaÇãQ,Jl�il resultad�-�-.. __ i-, .... atuação comuns e Instrumentais e nos varies do mm los de atuação do. serviço, Organização e métodc � de trabalha .. �º requerendo conheclmen_t�s técnicos. teóricos e práticos obtidos atraves de melhoria continua· Tr balho de e �le&_� 91 • T�mpo 
curso do ensino secundaria ou equivalente, nomeadamente funções de coo era ão· RelacÍom mentoJnt·�SSZ, .... _ • i j:!rmmado 
receção, acompanhamento de visitas guiadas, acompanhamento de Re/ ons�blÍldade e co 11 rorrlr�

"' · 
Inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposições, venda P p 

��=� � de bilhetes, apoio à loja e auditórios. , ·
--� )> (::2 .... 

02•07-2020 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocup�do 

Ocupado 

Ocupado 

481-715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atrlbulç3o Competências/ Atividade 
Pr ... flsslonal 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais e nos vários domínios de atuação do serviço, l 2° ano de escolaridade, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de DMEI DIC DMPC Assistente Técnico ou curso que lhe seja 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente funções de equiparado receção1 acompanhamento de visitas guladas1 acompanhamento de 
Inaugurações de eventos, montagem e desmontagem de exposições, venda 
de bilhetes, apoio â loja e auditórios. 

Exerce1 com base em dlretJvas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

12º ano de escolaridade, atuação comuns e instrumentais e nos vários dominlos de atuação do serviço, 
DMEI DIC DMPC Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente exercer funções 
nos auditórios com sistemas de som e Iluminação, bem como apoio logístico e 
técnico dos eventos. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais e nos vários domínios de atuação do serviço, 

12° ano de escolaridade, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de 
DMEI DIC DMPC Assistente Técnico ou curso que lhe seja curso do ensino secundário ou equivalente, na área da museografia, 

equiparado Incumbindo-lhe, nomeadamente : colaborar na montagem e desmontagem de 
exposições; acolher e enquadrar os visitantes, assim como apoiar na 
Inventariação de produtos em stock nas lojas; executar e colaborar em todos 
os trabalhos de museografia superiormente planlflcados. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 

DMEI DIC DMPC Assistente Operacional Escolaridade obrigatória complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente exercer funções nos auditórios com sistemas de som e 
Iluminação, bem como apoio logistlco e técnico dos eventos. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na ârea da de natureza técnica e ou clentinca Inerentes à respetiva ârea de DMEI DIC DMPC Técnico Superior História especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado; coordena a Casa Reynaldo dos Santos 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

12° ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vários dominlos de atuação dos 

DIC DMPC Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e seNiços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, DMEI obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo• equiparado lhe genericamente desempenhar funções de receção, acompanhamento de 
visitas guiadas, acompanhamento de Inaugurações de eventos, montagem e 
desmontagem de exposições, venda de bilhetes, apoio à loja e aos auditórtos. 

0l-07-2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP • Tempo melhoria contínua; Trabalho de equipa e Indetermlnado cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP -Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 
Responsabllidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP • Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 

Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Temp� equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerânda à pressão e contrariedades. Indetermlnadi 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anàlise da lnFormação e sentido CTFP • Tempo critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com Indeterminado 

o serviço; Relacionamento Interpessoal, 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e CTFP . Tempo 

Indeterminado cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilldade e compromisso com o serviço. 

- . . . ... . . ... .. . . 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

... ' .. � ., ..... ,. .... 
UNl/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formaç3o 

OM DEP OlV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 
Profissional 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas áreas de Realização e orientação para resultados; atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 12° ano de escolaridade, órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP -Tempo OMEI OIC DMPC Assistente Técnico ou curso que lhe seja obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo- melhoria continua; Trabalho de equipa e Indeterminado Vago 

equiparado lhe genericamente desempenhar funções de receção, acompanhamento de cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
visitas guiadas, acompanhamento de Inaugurações de eventos, montagem e 

Responsabllldade e compromisso com o serviço. 
desmontagem de exposições, venda de bilhetes, apoio à loja e aos auditórios. 

Exerce, com base em diretivas bem deOnldas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de Realização e orientação para resultados; atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 12º ano de escolaridade, órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP -Tempo DMEI DJC DMPC Assistente Técnico ou curso que lhe seja obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, incumbindo- melhoria contínua; Trabalho de equipa e [ndeterminado Vago 

equiparado lhe genericamente desempenhar funções de receção, acompanhamento de cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
visitas guiadas, acompanhamento de Inaugurações de eventos, montagem e 

Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
desmontagem de exposições, venda de bilhetes, apoio à loja e aos auditórios. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, runções de 
natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas áreas de Realização e orientação para resultados; 

12° ano de escolaridade, atuação comuns e instrumentais, e nos vários domlnlos de atuação dos Organização e método de trabalho; Adaptação e 

DMEI DIC DMPC Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP -Tempo Vago 
equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo- cooperação; Relactonamento interpessoal; índetermlnado 

lhe genericamente desempenhar funções de receção, acompanhamento de Responsabllidade e compromisso com o serviço. visitas guiadas, acompanhamento de Inaugurações de eventos, montagem e 
desmontagem de exposições, venda de bilhetes, apoio à loja e aos auditórios. 

ElCerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, runções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de Realização e orientação para resultados; 

12° ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos Organização e método de trabalho; Adaptação e órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, Contrato de 
DMEI DIC DMPC Assistente Técnico ou curso que lhe seja obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo- melhoria contínua; Trabalho de equipa e Emprego Apoiado Vago 

equiparado lhe genericamente desempenhar funções de receção, acompanhamento de cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
visitas guiadas, acompanhamento de Inaugurações de eventos, montagem e Responsabllldade e compromisso com o serviço. 
desmontagem de exposições, venda de bilhetes, apoio à loja e aos auditórios. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de .___....... .�.-,,.�.·• ... --
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de Reallzação e orientação pi a resultado��n lo 12º ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos Organização e método de rabalho; Ad• . e • 

Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, melhoria continua; Trabal o de Qã e -.__..._ ��
mpo Vago DMEI DIC DMPC obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, lncumblndoe lt 11ado 

equiparado cooperação; Relacionamer o intcl?'f)81E:t.� 
lhe genericamente desempenhar funções de receção, acompanhamento de Responsabilidade e compr mlssol;! i'b�!'ó:-, visitas guiadas, acompanhamento de Inaugurações de eventos, montagem e cl ► desmontagem de exposições, venda de bllhetes, apoio à loja e aos audltôrios. 
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MAPA OE PESSOAL 2020 

Area de Formação 
OM DEP DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate Académica ou Atribuição Competências/Atividade AB gorla Prnflcclnnal 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, runções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuaç:io comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 12º ano de escolarldade, órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, DME! DIC DMPC Assistente Técnico ou curso que lhe seja 

equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo-
lhe genericamente desempenhar funções de receção, acompanhamento de 
visitas guiadas, acompanhamento de Inaugurações de eventos, montagem e 
desmontagem de exposições, venda de bilhetes, apoio à loja e aos auditórios. 

Exerce, com base em diretivas bem dennidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

12º ano de escolaridade, atuação comuns e instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

OMEI DIC OMPC Assistente Técnico ou curso que lhe seja obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, lncumblndo-equiparado lhe genericamente desempenhar funções de receção, acompanhamento de 
visitas guiadas, acompanhamento de Inaugurações de eventos, montagem e 
desmontagem de exposições, venda de bilhetes, apoio à loja e aos auditórios. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área do de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de 
OMEI DIC DMPC Técnico Superior Jornalismo e Comunicação especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com base em diretivas bem deflnidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

12º ano de escolaridade, 
atuaç5o comuns e Instrumentais, e nos vários domlnlos de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

DMEI D!C OMPC Assistente Técnico ou curso que lhe seja obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, incumbindo-equiparado lhe genericamente desempenhar funções de receção, acompanhamento de 
visitas guiadas, acompanhamento de inaugurações de eventos, montagem e 
desmontagem de exposições, venda de bilhetes, apoio à loja e aos auditórios. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

DMEI DIC DMPC Tecnlco Superior Licenciatura em Direito de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académtca, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado. 

01·07·1010 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anállse da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Plane�ento e 
organização; Análise da Informa ão e��-:':-; 
critico; Conhecimentos especial! ados e � experiência; Responsabilidade e com�:fi\ii\ 
o serviço; Relacionamento inter essa • ..,..� 
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CTFP. Tempo Vago Indeterminado 
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Indeterminado Vago 
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DM DEP 

DMEI ore 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

OMEI ore 

UNI/G DIV AB 

DSIG 

DSIG 

DSIG 

DSIG 

Cargo/Carreira/Cate 
gorla 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Prnffsslonal 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

l 20 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências  

Efetua levantamentos topográficos, tendo em vista a elaboração de plantas, Realização e orientação para resultados; planos, cartas1 e mapas que se destinam à preparação e orientação de O . - é d 1 trabalhos de engenharia ou para outros fins· Procede a cálculos sobre rgam�aç.ao � m to O de traba ho; Adaptaçao e 

elementos colhidos no campo; Procede a lm
,
plantação no terreno de pontos de melhoria continua; Trabalho de equipa e 

referência para determinadas construções traça esboços e desenhos e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
elabora relatórios das operações efetuada;, Responsabilidade e compromisso com o serviço, 

Exerce, com base em diretivas bem deflnidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equlvalente. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equípa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Efetua levantamentos topográficos, tendo em vista a elaboração de plantas, Realização e orientação para resultados; 
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elabora relatôrios das operações efetuadas. esponsa a e e compram sso com o serviço. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 

complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumbi ndo·lhe 

genericamente assegurar o contacto entre os serviços; efetuar a receção e 
entrega de expediente e encomendas; transportar mâqulnas, artigos de 
escritório e documentação diversa entre gabinetes; acompanhar os visitantes 
aos locais pretendidos; estampllhar correspondência e proceder à reprodução 
de documentos escritos ou desenhados, operando com fotocopiadoras ou 
duplicadoras de mecânica simples e efetuar pequenos acabamentos relativos 
à mesma reprodução; colabora eventualmente nos trabalhos auxlllares de 

montagem, desmontagem e conservação de equipamentos; auxllla a 
execução de cargas e descargas; realiza tarefas de arrumação e distribuição; 
executa outras tarefas simples, não especificadas, de carácter manual e 
exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos práticos. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP . equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; I d Tolerância â pressão e contrariedades. n ete 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 
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mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 1----t _ _...___,..,_..,,. 

DMEI DIC DSIG Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

complexidade varfâveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo•lhe 
genericamente assegurar as funções de porta miras em colaboração estreita 
com os técnicos de topografia, reallza tarefas de llmpeza e manutenção dos 
equipamentos de topagrafla, executa outras tarefas simples, não 

especificadas, de carácter manual e exigindo principalmente esforço tisico e 
conhecimentos práticos. 

02·07-Z0Z0 

Orientação para o serviço püblico; Trabalho de CTFP _ T equlp�a e. cooperação; Relacionamento interpessoal; tndeter:i�:dºo Toleranc1a à pressão e contrariedades. 
Ocupado 
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DM DEP DIV 

DMEJ Ole OSIG 

DMEI Dle OSIG 

DMEI ore DSIG 

OMEJ Ole DSIG 

OMEI ore OSIG 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
Area de Formação 

Académica ou AB geria 

Assistente Técnlco 

Assistente Técnico 

Chefe de Divisão 

Têcnlco Superior 

Técnico Superior 

prnrjccfnnal 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura 

licenciatura na área das 
Ciências 

Licenciatura na área do 
Urbanismo 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade Perfll de Competências 

Efetua levantamentos topográficos, tendo em vista a elaboração de plantas, 
planos, cartas, e mapas que se destinam à preparação e orientação de Realiz�ção_, e orle�tação para resultados; 

trabalhos de engenharia ou para outros flns· Procede a cálculos sobre Orgamzaçao e metodo de trabalho; Adaptação e 

elementos colhldos no campo; Procede a lm�lantação no terreno de pontos de melhoria continua;_ Trabalho de equipa e 
referência para determinadas construções, traça esboços e desenhos e cooperaçã�; Relacionamento _Interpessoal; 

elabora relatórios das operações efetuadas. Responsab,lldade e compromisso com o serviço. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de Realização e orientação para resultados; 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de Organização e método de trabalho; Adaptação e 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínlos de atuação dos melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente. Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnotóglcos 
afetos ã sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam slmpflflcar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento profissional no serviço público; Planeamento e organização; local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos internos e Conhecimentos especializados e experiência; as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e Análise da informação e sentido critico; Trabalho esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, de equipa e cooperação; Representação e de forma a garantir o empenho e a responsabilização por parte dos colaboração Institucional. trabalhadores; procede de fonna objetiva à avaliação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica e identifica as necessidades de 
formação especinca desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualidade e cumprimento do periodo normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes ã respetiva área de organização; Anállse da informação e sentido 

especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a crítico; Conhecimentos especlallzados e 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com experiência; Responsabilidade e compromisso com 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

especializado. 

Orientação para resultados; Planeamento e 

Vinculo 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

eTFP . Tempo 
Indeterminado 

Comissão de 
Serviço 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

organização; Análise da Informação e sentido 
CT.fP. . � critico; Conhecimentos especiallzadós'-e
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o serviço; Relacionamento lnterpi �soai. · 
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Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

486 • 715 



DM DEP 

DMEI DIC 

OMEI DIC 

DMEI DIC 

DMEI OIC 

DMEI OIC 

DMEI DIC 

DIV 

DSIG 

DSIG 

OSIG 

DSIG 

DTIC 

DTIC 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Têcnlco Superior 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

UEDS Assistente Técnico 

UEOS Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Profissional 

Licenciatura na área de 
Geografia 

Licenciatura na ârea do 
Urbanismo 

Licenciatura na ârea das 

Ciências 

12(1 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área de 
Informática 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, runções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou dentínca Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão; elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade; executa outras atividades de apoio geral ou 
especlallzado nas áreas de atuação comuns, Instrumentais e operativas dos 
órgãos e serviços. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia têcnlca, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e rormação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crltlco; Conhecimentos especlallzados e 
e>:perlência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anâllse da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Efetua levantamentos topográficos, tendo.em vista ª� elaboração �e plantas, Realização e orientação para resultados; planos, cartas, e mapa_s que se destinam a preparac;ao e orientaçao de Organização e mêtodo de trabalho· Adaptação e trabalhos de engenharia ou para outros fins; Procede a cálculos sobre melhoria continua· Trabalho de eq�lpa e 
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R�acÍonamento 
1

1nterpessoal; 
CTFP - Tempo 
Indeterminado 

elabora relatõrios das operações efetuadas. esponsa a e e comprem sso com o serviço. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários dominios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especiallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

02-07-2020 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 
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Orientação para resultados Plan�e.ct • 

J ? organização; Análise da inf rmaç�;e ,-.i�';,.- tllF� n, 
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Ocupado 
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Ocupado 

Ocupado 
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DM DEP DIV 

OMEI DIC OTIC 

DMEI OIC DTIC 

DMEI DIC DTIC 

DMEI DIC DTIC 

MAPA OE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formaçao 
Académica o u  
Proflsslonal 

Atribuição Competências/Atividade Perfll de Competências Vinculo AB gorla 

UEDS 

UEOS 

Técníco Superior 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
L' . 

t 
. d enquadramento superior quallficado, funções de estudo, planeamento, 
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ção de 
processo de Informação e apoio à contratação. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anâllse da Informação e sentldo 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Organiza as atividades da unidade, de acordo com o plano de atividades Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
definido e procede à avaliação dos resultados alcançados; distribui, orienta e serviço público; Planeamento e organização; 

Dirigente Intermédio 
de 3.0 Grau Licenciatura controla a execução e Qualldade técnica do trabalho produzido, assegurando a Conhecimentos especializados e experiência; CTFP • Tempo 

gestão dos trabalhadores integrados na unidade e a prossecução das Análise da Informação e sentido critico; Trabalho Indeterminado 
atribuições previstas na Regulamento de Organização dos Serviços do de equipa e cooperação; Representação e 
Município. colaboração institucional. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 

. • . requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de Técnico de Informatlca. Curso tecnológl�o, cursr° curso do ensino secundário ou equivalente, lncumblndo·lhe genericamente a Grau 3 Nível 2, G�au 3, das escolas pro sslona s ou Instalação de componentes de hardware e software, equipamentos de Nlvel 1, �rau 2 Nivel 2, curso que confira . � comunicações, estações de trabalho1 telefones1 controle de acessos, controle Grau 2 Nivel 1, Grau l, certificado de quahficaçao de assiduidade, antenas wlfl, routers 4G1 assegurando a respetiva Nlvel 3, Grau 1 Nivel 2, de nlvel III em áreas manutenção e atualização, efetuar todas as ligações necessárias, em termos Grau 1 Nlvel 1. de Informática. de cablagem (patch), quer ao nlvel de bastidor de comunicações, quer ao 
nlvel do equipamento terminal, efetuar configurações básicas em 
equipamentos de swltching, de forma a permitir a conectividade dos diversos 
equipamentos terminais. 

Especialista de 
Informática: 
Grau 3 Nível 2, Grau 3 
Nível 1, Grau 2 Nivel 2, 
Grau 2 Nível 1, Grau 1 

Nível 3• �rau 1 Nível 21 Licenciatura na área de 
�:�d�:���� �:cnlco Informática 
(nos termos e para 
efeitos do disposto no 
artigo 17 .0 do DL 
97 /200 !, de 26 de 
ma1so) 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado, Incumbindo-lhe genericamente a coordenação técnica na área 
funcional de arquitetura de sistemas de Informação na especialização de 
organização e de 51/TIC. 

0Z,07-20ZO 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relaclonamento interpessoal; 
Responsabllidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

organização; Análise da Informação e sentido . 1 FP _ Tempo critico; Conhecimeotos�p
��

dat 
experiência; Resppnsabfffl!Ur .. premi c6 ndetermlnado 
o serviço; Relacio. amen� -�- )> 

H . 1u· S 
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Estado Posto 

Vago 

Vago 

Ocupado 

Ocupado 

�88 · 71 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação 
DM DEP DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate Académica ou Atribuição Competências/ Atividade AB garfa 

Prnfl!!i:'-lonal 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 

Técnico de tnformâtlca: Curso tecnológico, curso requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

Grau 3 Nível 2, Grau 3, das escolas profissionais ou curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo-lhe genericamente a 

Nlvel 1, Grau 2 Nível 2, curso que confira Instalação de componentes de hardware e software, equipamentos de 
DMEI DIC DTIC Grau 2 Nível 1, Grau 1, certificado de qualificação comunicações, estações de trabalho, telefones, controle de acessos, controle 

Nlvel 3, Grau I Nível 2, de nível III em áreas de assiduidade, antenas wlfi, routers 4G, assegurando a respetiva 

Grau 1 Nível 1. de Informática. manutenção e atualização, efetuar todas as ligações necessárias, em termos 
de cablagem (patch), quer ao nível de bastidor de comunicações, quer ao 
nível do equipamento terminal, efetuar configurações básicas em 
equipamentos de swltchlng, de forma a permitir a conectividade dos diversos 
equipamentos terminais. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas ãreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundârlo ou equivalente, Incumbindo-lhe genericamente 
Instalar componentes de hardware e software, designadamente, 
equipamentos de comunicações, estações de trabalho, telefones, controle de 

Curso tecnológico, curso acessos, controle de assiduidade, antenas wl-fi, routers 4G, assegurando a 
Técnico de lnform�t,ca: das escolas profissionais ou respetiva manutenção e atuallzaç3o, efetuar todas as ligações necessárias, 
Grau 3 Nível 2, Grau 3, curso em termos de cablagem (patch), quer ao nível de bastidor de comunicações, 

DMEI DIC DTIC Nível 1, Grau 2 Nível 2, que confira certificado de 
quer ao nivel do equipamento terminal, efetuar configurações básicas em 

Grau 2 Nível 1, Grau 1, equipamentos de switchlng, de forma a permitir a conectividade dos diversos 
Nível 3, Grau l Nível 2, qualificação de nível UI em equipamentos terminais, documentar as configurações e organizar e manter 
Grau 1 Nível 1. áreas atualizados os manuais de Instalação, operação e utilização dos diversos de lnformàtica. equipamentos, atribuir, otimizar e desafetar os recursos, equipamentos e 

utilizadores, na plataforma de registo de pedidos de intervenção (tlcketlng), 
Identificar problemas e anomalias e desencadear as ações de correção 
necessárias, z·elar pelo cumprimento das normas de segurança tisica e lógica 
e pela manutenção dos equipamentos de comunicações, bem como das salas 
técnicas, dar suporte aos utilizadores na utlllzação dos equipamentos e no 
diagnóstico e resolução dos respetivos problemas, na área de redes e 
comunicações. 

02-07-2020 

Perfil de  Competências Vinculo 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP . Tempo 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 

cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 

Responsabilidade e compromisso com o serviço, 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP . Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e Indeterminado cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
Proflsslonaf 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe genericamente efetuar configurações 
avançadas em equipamentos de switching, de forma a permitir a 

Especialista de conectividade dos diversos equipamentos terminais, bem como a interligação 
!nformâtica: de toda a Infraestrutura de comunicações, acompanhamento com o operador 
Grau 3 Nível 2, Grau 3 de telecomunicações para configurações necessárias para lnter11gação dos 

DMEI DIC DTIC Nível 1, Grau 2 Nível 2, Licenciatura na área de routers do operador de telecomunicações à rede Interna, configuração e 
Informática manutenção de controladora wireless, bem como das ante.nas wl•fl Grau 2 Nível 1, Grau 1 

associadas, configuração e manutenção de servidor de RADIUS, configuração Nível 3, Grau l Nível 2, 
Grau I Nível 1 e manutenção de sistemas de logglng e traps SNMP de diversos ativos de 

rede, Identificar problemas e anomalias e desencadear as ações de correção 
necessárias, documentar as configurações e organizar e manter atualizados 
os manuais de Instalação, operação e utilização dos diversos equipamentos, 
atribuir, otimizar e desafetar os recursos, equipamentos e utilizadores, na 
plataforma de registo de pedidos de Intervenção (tlcketlng), zelar pelo 
cumprimento das normas de segurança física e lógica e pela manutenção dos 
equipamentos de comunicações, bem como das salas técnicas, dar suporte de 
segunda linha às várias equipas dos sistemas de Informação no diagnóstico e 
resolução de problemas, acompanhamento de novos projetos, onde seja 
necessária a Intervenção e colaboração da área de redes e comunicações. 

E>eerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

Especialista de decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
Informática: diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
Grau 3 Nlvel 2, Grau 3 especializado, Incumbindo-lhe genericamente a gestão dos produtos Microsoft 

DMEI DIC DTIC Nível 1, Grau 2 Nível 2, Licenciatura na ãrea de SCOM e SQL, gestão de sistemas operativos Microsoft e Linux, gestão de 
Informática aplicações de negócio do Município, identificar problemas e anomallas e Grau 2 Nlvel l, Grau 1 

desencadear as ações de correção necessárias, documentar as configurações N!vel 3, Grau I Nível 2, 
e organizar e manter atualizados os manuais de instalação, operação e Grau 1 Nível 1 
utilização dos diversos sistemas, zelar pelo cumprimento das normas de 
segurança física e lógica e pela manutenção dos servidores e respetivos 
serviços, dar suporte de segunda linha às várias equipas dos sistemas de 
Informação no diagnóstico e resoluç.ão de problemas, acompanhamento de 
novos projetos, onde seja necessária a Intervenção e colaboração da área de 
sistemas e operações, na ãrea de redes e comunicações. 

02-07-2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e CTFP . Tempo 
e>eperlêncla; Responsabllldade e compromisso com Indeterminado 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e CTFP - Tempo 

Indeterminado experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/ Atividade AB gorla Proflss1onal 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes â respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

Especialista de 
decls3o, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

Informática: diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
Grau 3 Nível 2, Grau 3 especializado, Incumbindo-lhe genericamente a gestão dos produtos Microsoft 

DMEI DIC DTIC Nível 1, Grau 2 Nível 2, Licenciatura na área de SCOM e SQL, gestão de sistemas operativos Microsoft e Unux, gestão de 

Grau 2 Nível 1, Grau 1 informática aplicações de negócio do Muntclplo, Identificar problemas e anomalias e 

Nível 3, Grau 1 Nível 2, desencadear as ações de correção necessárias, documentar as configurações 

Grau 1 Nlvel 1 e organizar e manter-atualizados os manuais de lnstalaç3o, operação e 
utlllzação dos diversos sistemas, zelar pelo cumprimento das normas de 
segurança física e lóglca e pela manutenção dos servidores e respetivos 
serviços, dar suporte de segunda linha às várias equipas dos sistemas de 
Informação no diagnóstico e resolução de problemas, acompanhamento de 
novos pr-ojetos, onde seja necessária a Intervenção e colaboração da área de 
sistemas e operações, na área de redes e comunicações. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, lncumblndo·lhe genericamente 
Instalar componentes de hardware e software, designadamente, 
equipamentos de comunicações, estações de trabalho, telefones, controle de 

Curso tecnológico, curso acessos, controle de assiduidade, antenas wl-fi, routers 4G, assegurando a 
Técnico de Informática: das escolas pronssionals ou respetiva manutenção e atualização, efetuar todas as ligações necessárias, 
Grau 3 Nível 2, Grau 3, curso em termos de cablagem (patch), quer ao nível de bastidor de comunicações, 

OMEI DIC OTIC Nivel 1, Grau 2 Nível 2, que confira certificado de quer ao nível do equipamento terminal, efetuar configurações básicas em 
Grau 2 Nível 1, Grau 1,  quallncação de nível UI em equipamentos de switchlng, de forma a permitir a conectividade dos diversos 
Nível 3, Grau 1 Nível 2, equipamentos terminais, documentar as configurações e organizar e manter 
Grau 1 Nível 1. áreas atualizados os manuais de lnsta1aç3o, operação e utilização dos diversos de Informática. equipamentos, atribuir, otimizar e desafetar os recursos, equipamentos e 

utlllzadores, na plataforma de registo de pedidos de intervenção (ticketing), 
identificar problemas e anomalias e desencadear as ações de correção 
necessárias, zelar pelo cumprimento das normas de segurança fi'slca e lógica 
e pela manutenção dos equipamentos de comunlcações, bem como das salas 
técnicas, dar suporte aos utlllzadores na utltlzação dos equipamentos e no 
diagnóstico e resolução dos respetivos problemas, na área de redes e 
comunicações. 

02-07-1020 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
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CTFP • Tempo Vago Indeterminado 

CTFP • Tempo Vago Indeterminado 
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DM DEP DIV 

DMEI DIC DTIC 

DMEI DTIC 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formaçao 
Académica ou 

Proflsslonal 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, lncumblndo·lhe genericamente 
Instalar componentes de hardware e software, designadamente, 
equipamentos de comunicações, estações de trabalho, telefones, controle de 

C t 16 1 acessos, controle de assiduidade, antenas wl•fi, routers 4G, assegurando a 
Técnico d_e Informática: d�;s:s,:�;� ,?0���1���� ou respetiva manutenção e atualização, efetuar todas as ligações necessàrias, 
Grau 3 NIvel 2, Grau 3, P em termos de cablagem (patch), quer ao nível de bastidor de comunicações, 
Nivel 1, �rau 2 Nível 2, ��;�onfira certificado de quer ao nível do equipamento terminal, efetuar configurações básicas em 
G�u 2 N1Vel 1, G;au 1, qualificação de nível li[ em equipamentos de switchlng, de forma a permitir a c�nectlvidade dos diversos 
N1vel 3, Grau 1 N1vel 2, áreas equipamentos terminais, documentar as configuraçoes e organizar e manter 
Grau l Nível 1. de informática. atuallzados os manuais de Instalação, operação e utilização dos diversos 

equipamentos, atribuir, otimizar e desafetar os recursos, equipamentos e 
utilizadores, na plataforma de registo de pedidos de Intervenção (tlcketlng), 
identificar problemas e anomalias e desencadear as ações de correção 
necessárias, zelar pelo cumprimento das normas de segurança física e lógica 
e pela manutenção dos equipamentos de comunicações, bem como das salas 
técnicas, dar suporte aos utilizadores na utilização dos equipamentos e no 
diagnóstico e resolução dos respetivos problemas, na área de redes e 
comunicações. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgãnica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundârio ou equlvalente, lncumblndo·lhe genericamente 
instalar componentes de hardware e software, designadamente, 
equipamentos de comunicações, estações de trabalho, telefones, controle de 

C t tó I acessos, controle de assiduidade, antenas wl·fi, routers 4G, assegurando a 
Técnico de Informâtlca: d 

urso ec
,
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�
0• .cur

�
o respetiva manutenção e atualização, efetuar todas as ligações necessârlas, 

Grau 3 Nível 2, Grau 3, as esco as pro ss,ona s ou em termos de cablagem (patch), quer ao nível de bastidor de comunicações, 
Nível 11 Grau 2 Nível 2, cu

rs
o 

fi rtlfi d d quer ao nível do equipamento terminal, efetuar configurações bâsicas em 
Grau 2 Nível 1, Grau 1, q
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e
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:m equipamentos de swltchlng, de forma a permitir a conectividade dos diversos 
Nível J, Grau 1 Nlvel 2, � ç equipamentos terminais, documentar as configurações e organizar e manter 
Grau 1 Nível 1. �

re
�
s
f . 1 atuallzados os manuais de instalação, operação e utilização dos diversos e n ormat ca. equipamentos, atribuir, otimizar e desafetar os recursos, equipamentos e 

utilizadores, na plataforma de registo de pedidos de Intervenção (ticketlng), 
identificar problemas e anomalias e desencadear as ações de correção 
necessárias, zelar pelo cumprimento das normas de segurança física e lógica 
e pela manutenção dos equipamentos de comunicações, bem como das salas 
técnicas, dar suporte aos utilizadores na utlllzac;ão dos equipamentos e no 
diagnóstico e resolução dos respetivos problemas, na área de redes e 
comunicações. 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptaçào e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabll��-W�r-vi� 
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Vinculo 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Vago 

Vago 

492 · 715 



UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
Area de Formação 

DM DEP DIV AB gorla 
Académica ou 
Proffsslonal 

Curso tecnológico, curso Técnico de Informática: das escolas profissionais ou Grau 3 Nlvel 2, Grau 3, 
Nivel 1, Grau 2 Nlvel 2, curso 

DMEI DIC DTIC que confira certificado de Grau 2 Nivel 1, Grau 1, quallflcação de nível Ili em Nlvel 3, Grau l Nível 2, 
Grau 1 Nlvel 1. 

áreas 
de Informática. 

licenciatura na área das DMEI DIC DTIC Técnico Superior Ciências Sociais e Humanas 

Técnico de Informática: 
Grau 3 Nlvel 2, Grau 3, 
Nível !, Grau 2 Nível 2, 
Grau 2 Nível l, Grau 1, Curso tecnológico, curso 
Nível 3, Grau 1 Nível 2, das escolas profissionais ou 

DMEI DIC DTIC Grau 1 Nível l / curso que confira 
Coordenador Técnico certificado de quallficação 
(nos termos e para de nível III em áreas 
efeítos do disposto no de Informática. 
artigo 17, 0 do DL 
97/2001,  de 26 de 
março) 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas âreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do enslno secundário ou equivalente, incumbindo-lhe genericamente 
Instalar componentes de hardware e software, designadamente, 
equipamentos de comunicações, estações de trabalho, telefones, controle de 
acessos, controle de assiduidade, antenas wl-fl, routers 4G, assegurando a 
respetiva manutençiio e atualização, efetuar todas as ligações necessárias, 
em termos de cablagem (patch), quer ao nível de bastidor de comunicações, 
quer ao nivel do equipamento terminal, efetuar configurações básicas em 
equipamentos de switchlng, de forma a permitir a conectividade dos diversos 
equipamentos terminais, documentar as configurações e organizar e manter 
atualizados os manuais de Instalação, operação e utlllzação dos diversos 
equipamentos, atribuir, otimizar e desafetar os recursos, equipamentos e 
utilizadores, na plataforma de registo de pedidos de Intervenção (tlcketing), 
Identificar problemas e anomalias e desencadear as ações de correção 
necessárias, zelar pelo cumprimento das normas de segurança física e lóglca 
e pela manutenção dos equipamentos de comunicações, bem como das salas 
técnicas, dar suporte aos utilizadores na utilização dos equipamentos e no 
diagnóstico e resolução dos respetivos problemas, na área de redes e 
comunicações. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas ãreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo-lhe genericamente 
proceder á Instalação, e manutenção dos processos de credenciação e 
acessos, prestar serviços de suporte a questões relacionadas com correio 
eletrónlco e de domínios Integrado na componente de sistemas e operações. 

02,0,.2020 
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Perfll de Competências Vinculo 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP -Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido CTFP . Tempo critico; Conhecimentos especializados e rndeterminado experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e CTFP -Tempo 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 
Responsabilidade e compromisso com 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM OEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
Prnfl.,.slonal 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área das de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de OME! DIC DTIC Técnico Superior 
Ciências Sociais e Humanas especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

dectsão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funçaes consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área de de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de 
OMEI OIC DTIC Técnico Superior Informática especialização e formação acadêmlca, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
espedallzado. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos atravês de 

Técnico de Informática: Curso tecnológico, curso curso do ensino secundário ou equivalente, lncumblndo·lhe genericamente 

Grau 3 Nlvel 2, Grau 31 
das escolas profissionais ou Instalar componentes de hardware e software, documentar as configurações e 

Nivel l, Grau 2 Nlvel 2, curso organizar e manter atualizados os manuais de Instalação, operação e 
OMEI D!C DTIC Grau 2 Nível 1, Grau 1 ,  que confira certificado de utilização dos diversos equipamentos, atribuir, otimizar e desafetar os 

Nlvel 31 Grau l Nível 2, qualificação de nível Ili em recursos, equipamentos e utlllzadores, na plataforma de registo de pedidos de 

Grau 1 Nível l. âreas Intervenção (tlcketlng), Identificar problemas e anomalias e desencadear as 
de Informâtlca. ações de correção necessárias, zelar pelo cumprimento das normas de 

segurança física e lógica e pela manutenção dos equipamentos de 
comunicações, bem como das salas técnicas, dar suporte aos utlllzadores na 
utilização dos equipamentos e no diagnóstico e resolução dos respetivos 
problemas na área de help desk. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
Especialista de enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
Informática: planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
Grau 3 Nlvel 2, Grau 3 Licenciatura na área de de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de 

OMEI DIC DTIC Nível 1, Grau 2 Nlvel 2, Informática 
especialização e formação acadêmlca, que visam fundamentar e preparar a 

Grau 2 Nivel 1, Grau 1 decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
Nível 31 Grau 1 Nivel 2, diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
Grau l Nlvel I especializado, incumblndo·lhe genericamente a coordenação técnica na área 

funcional de infraestruturas tecnológicas na especlallzaçâo e de sistemas. 

o:z-01-2020 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromlsso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da lníormação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o se,vlço; Relacionamento Interpessoal, 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento lnterpe_s_soal._ . ·-··•· .. ---���no. 
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Vinculo 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 
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DM DEP 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

DIV 

DTIC 

DTIC 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Especialista de 
lnformâtlca: 

Area de Formação 
Académica ou 

Prnffcslonal 

Grau 3 Nlvel 2, Grau 3 
Nivel l, Grau 2 Nlvel 21 Licenciatura na area de 
Grau 2 Nível 1, Grau 1 Informática 
Nivel 3, Grau l Nivel 2, 
Grau 1 Nivel J 

Especialista de 
Informática: 
Grau 3 Nível 2, Grau 3 
Nível l, Grau 2 Nível 21 Licenciatura na area de 
Grau 2 Nlvel !, Grau 1 Informática 
Nível 3, Grau J Nivel 2, 
Grau l Nivel 1 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que vrsam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e O . t _ 

Perfil de Competências Vinculo 

especializado, Incumbindo-lhe genericamente a gestão dos produtos Microsoft nen _aça� �ª;:' ��ul�adi°�; Plan�amento �d 
SCOM e SQL, gestão de sistemas operativos Microsoft e Linux, gestão de or��niz�çao

h �a se a n or��ç � e sent O CTFP • Tempo 

aplicações de negócio do Município, identificar problemas e anomalias e cri c�;
4 �n �e mentos

b�
�:e;ia za os e , Indeterminado 

desencadear as ações de correção necessárias, documentar as configurações exper �nc � 1 
e�ponsa ; � : e comp�omisso com 

e organizar e manter atualizados os manuais de Instalação, operação e O serv ço; e acionamen ° n erpessoa · 
utilização dos diversos sistemas, zelar pelo cumprimento das normas de 
segurança física e lógica e pela manutenção dos servidores e respetivos 
serviços, dar suporte de segunda linha às várias equipas dos sistemas de 
Informação no diagnóstico e resolução de problemas, acompanhamento de 
novos projetos, onde seja necessária a Intervenção e colaboração da área de 
sistemas e operações, na área de redes e comunicações. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliaç3o e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado, Incumbindo-lhe genericamente efetuar configurações 
avançadas em equipamentos de flrewall, de forma a permitir a gerir 
conectividade dos diversos equipamentos terminais, Identificar problemas e 
anomalias e des·encadear as ações de correção necessárias, documentar as 
configurações e organizar e manter atualizados os manuais de Instalação, 
operação e utilização dos diversos equipamentos, zelar pelo cumprimento das 
normas de segurança fislca e lóglca e pela manutenção dos equipamentos de 
comunicações, bem como das salas técnicas., dar suporte de segunda linha às 
várias equipas dos sistemas de Informação no diagnóstico e resolução de 
problemas, acompanhamento de novos projetos, onde seja necessária a 
Intervenção e colaboração da ârea de sistemas e operações. 

02 07-2020 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anâllse da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

CTFP . Tempo 
tndeterminado 

Estado Posto 

Vago 

Vago 

495 715 



UNI/G DM DEP DIV AB 

DMEI DIC DTIC 

DMEI DIC DTIC 

DMEI D!C DT!C 

DMEI DIC DTIC 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Cargo/Carreira/Cate 
Area de Formação 

gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade 
Pmfl�sl<>nal 

1i.::Xe Cc, ... .,,. rc::ipun ..................... e ...... ..,. 01111" lt:Cnl\.<I, a1nua que com 
enquadramento superfor qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão. elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexldade, executa outras atividades de apoio geral e 

Especialista de especiallzado, lncumblndo·lhe genericamente efetuar configurações 
Informática: avançadas em equipamentos de swltchlng, de forma a permitir a 
Grau 3 Nível 2, Grau 3 Licenciatura na área de conectividade dos diversos equipamentos terminais, bem como a Interligação 
Nlvel l, Grau 2 Nivel 21 Informática de toda a Infraestrutura de comunicações, acompanhamento com o operador 

Grau 2 Nível l, Grau l de telecomunicações para configurações necessárias para Interligação dos 
Nível 3, Grau l Nível 2, routers do operador de telecomunicações à rede Interna, configuração e 
Grau l Nivel l manutenção de controladora wireless, bem como das antenas wi •fi 

associadas, configuração e manutenção de servidor de RA01US, configuração 
e manutenção de sistemas de logglng e traps SNMP de diversos ativos de 
rede, Identificar problemas e anomalias e desencadear as ações de correção 
necessárias, documentar as configurações e organizar e manter atualizados 
os manuais de Instalação, operação e utmzac;ão dos diversos equipamentos, 
atribuir, otimizar e desafetar os recursos, equipamentos e utlllzadores, na 

•·•·•·- Ao •·• Ao "' Ao - , .. ,_, __ .. ,_ -···- __ , 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 
Encarregado Escolarídade obrigatória 

sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e realiza tarefas de 
Operacional programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 

sob sua coordenação. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
Té I d I f • ti e t 16 1 com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de cn co .e n orma ca: urso ecno 9 co, cur�o complexidade, nas àreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
�

:a
� 

3 N
�

vel 2
Í 
�t� �- das escolas pr

�
fisslona,s ou requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de ,ve l, rau ve • curs

1� 
que con ra 

llfi _ curso do ensino secundário ou equivalente, lncumbindo·lhe genericamente G:au 2 Nível l, Grau l, cert cada de q�a caçao fun ões de instalação e manutenção de equipamentos e servidores e 
�,vel :

, 
N
�ra

� / 
Nível 2, 

�
e t�el L

�t�
m areas sist�mas associados, �resta serviços de suporte a projetos no âmbito da rau ,ve · e n orm ca. Implementação de novas soluções para a autarquia na componente de 

sistemas e operações do produto Microsoft SCCM. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 

. • 1 requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de Técnico d_e Informatica. Curso tecno óglco, curso curso do ensino secundário ou equivalente, incumblndo·lhe genericamente a G
�

u 3 N1vel 2, Grau 3, das escolas profissionais ou Instalação de componentes de hardware e software, equipamentos de 
�ivel 

�
• 

�
ra

� 
2 

�
fvel 2, curs

I� 
q

�
e 

�
onfira 

llfi _ comunicações, estações de trabalho, telefones, controle de acessos, controle :au N ve 1, rau 1,  cert ca O e qua icaçao de assiduidade, antenas wlfl, routers 4G, assegurando a respetiva N,vel 3, Grau l Nível 2, de nl
�

el 1
� 

em áreas manutenção e atualização, efetuar todas as llgações necessárias, em termos Grau 1 Nível 1 · de ln orm tlca. de cablagem (patch), quer ao nível de bastidor de comunicações. quer ao 
nível do equipamento terminal, efetuar configurações básicas em 
equipamentos de swltchlng, de forma a permitir a conectividade dos diversos 
equipamentos terminais. 

02•07•2020 

��� f.t t:· g,fr.•• l�i Jr ::� 
��.:. ��,.) ·::...❖:.:. 1 1ri.: ·--� 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relitclonamento interpessoal. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; 
Relacionamento interpessoal; Tolerância ã pressão 
e contrariedades. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromlsso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
lndetenmnado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

Organização e méto� �'J'balhp;Jldagtacãa e.. IC FP • Tem 0 melhoria continua; 1 raoaf��
a 

I t I 
p
d cooperação; Relacl name

�
t
�}�!:���

a
�:_1 ( J' e em, na 0 

Responsabilidade e ompr��� • J:i,a, 

�··••" :C' 
fã 1 -�� �� 

0 11 � t' �� 

-� ..... ............. . 
Estado Posto 

Vago 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

496 - 715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorfa Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
Proflsslonal 

Técnico de Informática: Exerce funções de natureza executiva, de apllcação de métodos e processos, 

Grau 3 Nivel 2, Grau 3, com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 

Nível 1, Grau 2 Nível 2, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 

Grau 2 Nlvel J, Grau 1, Curso tecnológlco, curso requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
Nlvel 3, Grau 1 Nlvel 2, das escolas profissionais ou curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo-lhe genericamente a 
Grau 1 Nlvel l / curso que confira Instalação de componentes de hardware e software, equipamentos de 

DMEI DIC DTIC Coordenador Técnico certificado de qualificação comunicações, estações de trabalho, telefones, controle de acessos, controle 
(nos termos e para de nfvel III em áreas de assiduidade, antenas wlfl, routers 4G, assegurando a respetiva 
efeitos do disposto no de Informática. manutenção e atualização, efetuar todas as ligações necessárias, em termos 
artigo 17. 0 do DL de cablagem (patch), quer ao nível de bastidor de comunicações, quer ao 

nível do equipamento terminal, efetuar configurações bâslcas em 97/2001, de 26 de equipamentos de swltchlng1 de forma a permitir a conectividade dos diversos março) equipamentos terminais. 

11 ecrn co oe rnrormatica: 
Grau 3 Nível 2, Grau 3, 
Nlvel l, Grau 2 Nível 2, Curso tecnológlco, curso Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
Grau 2 Nível 1, Grau l, com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau m�dio de 
Nfvel 3, Grau l Nlvel 2, das escolas profissionais ou complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 

DMEI OIC OTIC Grau I Nível 1 / curso que confira requerendo conhecimentos tácnlcos, teóricos e práticos, obtidos através de 
Coordenador Técnico certificado de qualificação curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo-lhe genericamente a 
(nos termos e para de nível Ili em áreas coordenação técnica na área funcional de Infraestruturas tecnológicas, na 
efeitos do disposto no de Informática. especialização de apoio aos utlllzadore.s. 
artigo 17.0 do DL 
IO"f'""""""'" A.a ')i:;. '"'" 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programaç5o, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

DMEI DIC DTIC Técnico Superior Ucendatura na área das de natureza técnica e ou cientifica Inerentes ã respetiva área de 
Ciências Sociais e Humanas especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, e.xecuta outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce funções de natureza executiva, de apllcação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, incumblndo·lhe genericamente 
Instalar componentes de hardware e software, designadamente, 
equipamentos de comunicações, estações de trabalho, telefones, controle de 

Técnico de Inrormâtlca: acessos, controle de assiduidade, antenas wl-fi, routers 4G, assegurando a 
Grau 3 Nlvel 2, Grau 3, respetiva manutenção e atualização, efetuar todas as llgações necessârias, 

120 ano de escolaridade, em termos de cablagem (patch), quer ao nível de bastidor de comunicações, 
DMEI DIC DTIC Nlvel !, Grau 2 Nlvel 2, ou curso que lhe seja quer ao nível do equipamento terminal, efetuar configurações básicas em Grau 2 Nivel 1, Grau 1, equiparado equipamentos de swltchlng, de forma a permitir a conectividade dos diversos Nível 3, Grau 1 Nlvel 2, 

Grau l Nlvel 1. equipamentos terminais, documentar as configurações e organizar e manter 
atualizados os manuais de Instalação, operação e utilização dos diversos 
equipamentos, atribuir, otimizar e desafetar os recursos, equipamentos e 
utilizadores, na plataforma de registo de pedidos de Intervenção (tlcketing), 
Identificar problemas e anomalias e desencadear as ações de correção 
necessárias, zelar pelo cumprimento das normas de segurança física e lôglca 
e pela manutenção dos equipamentos de comunicações, bem como das salas 
técnicas, dar suporte aos utilizadores na utlllzação dos equipamentos e no 
diagnóstico e resolução dos respetivos problemas. 

02-07-2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP • Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e Indeterminado cooperaçào; Relaclonamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e CTFP • Tempo 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; Jndeterminado 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anâllse da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e CTFP • Tempo 
experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e CTFP -Tempo 
cooperação; Relaclonamprtb'"lli!ero,éssãâl::::....- inado 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

,. ........ . .  , ... ..... 
Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate OM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vlnculo Estado Posto 

Prnfíc:clonal 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 

Técnico de Informática: Curso tecnológlco1 curso requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

Grau 3 Nível 2, Grau 3, das escolas profissionais ou curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo-lhe genericamente a Realização e orientação para resultados; 
Nível 1, Grau 2 Nível 2, curso que confira lnstalaçao de componentes de hardware e software, equipamentos de Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo DMEI DIC DTIC Grau 2 Nível l, Grau l, certificado de quallflcação comunicações, estações de trabalho, telefones, controle de acessos, controle melhoria continua; Trabalho de equipa e Jndetenninado Ocupado 
Nível 3, Grau 1 Nível 2, de nlvel Ili em áreas de assiduidade, antenas wm, routers 4G, assegurando a respetiva cooperação; Relacionamento Interpessoal; 

Grau 1 Nível 1. de Informática. manutenção e atualização, efetuar todas as ligações necessárias, em termos Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
de cablagem (patch), quer ao nível de bastidor de comunicações, quer ao 
nível do equipamento terminal, efetuar conflgurações básicas em 
equipamentos de swltchlng, de forma a permitir a conectividade dos diversos 
equipamentos terminais. 

Técnico de Informática: Curso tecnológico, curso Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 

Grau 3 Nível 2, Grau 3, das escolas profissionais ou com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de Realização e orientação para resultados; 

Nlvel 1, Grau 2 Nível 2, curso que confira complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo DMEI ore OTIC requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtldos através de melhoria continua; Trabalho de equipa e Ocupado Grau 2 Nível 1, Grau 1 ,  certíflcado de qualificação curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 
Nível 3, Grau 1 Nlvel 2, de nível III em ãreas arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabllldade e compromisso com o serviço. Grau 1 Nlvel 1. de Informática. economato e atendimento ao cliente. 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam slmpllficar e acelerar procedimentos; assegura a qualldade têcnlca 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento proflsslona1 no serviço pübllco; Planeament.o e organização; local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e Conhecimentos especializados e experiência; Regime 

DMEI DIC DT!C Chefe de 0IvIsao Licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e Análise da Informação e sentido critico; Trabalho Substituição C.M.C. Ocupado 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, de equipa e cooperação; R.epresentação e de forma a garantir o empenho e a responsablllzação por parte dos colaboração instltucional:�v._,... , �� trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos • trabalhadores da sua unidade orgânica e Identifica as necessidades de -� o formação específica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualidade e cumprimento do periodo normal de trabalho por --- ► 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 
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DM DEP DIV 

DMEI DIC DT!C 

OMEI OIC DTIC 

DMEI DIC 

DMEI DIC 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formaçao 
Académica ou 
Profisslonal 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 

Técnico de Informática: Curso tecnológico curso requerendo conhedmen.tos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
Grau 3 Nível 2 Grau 3 das escolas profis;lonals ou �urso do ensino secundaria ou equivalente, Incumbindo-lhe genericamente a 
Nlvel 1, Grau Í Nlvel 2: curso que confira instalação de componentes de hardware e software, equipamentos de 
Grau 2 Nlvel 1, Grau 1, certificado de qualificação comunicações, estações d� trabalho, telefones, controle de acessos, controle 
Nivel 3 Grau 1 Nlvel 2 de nível 111 em áreas de assldul�ade, antenas w1fi, routers 4G, assegurando a respetiva 
Grau 1 'Nível 1. ' de Informática. manutençao e atualização, efetuar todas as ligações necessárias, em termos 

de cablagem (patch), quer ao nlvel de bastidor de comunicações, quer ao 
nivel do equipamento terminal, efetuar configurações básicas em 
equipamentos de swltchlng, de forma a permitir a conectividade dos diversos 
equipamentos terminais. 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Diretor de 
Departamento 

Licenciatura na área das 
Ciências da Documentação 
ou Equivalente 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado1 funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcac;ão de métodos e proce.ssos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académlca, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na ârea das de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
Ciências Sociais e Humanas especialização e formação académlca, que visam rundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Licenciatura 

Define os objetivos de atuação da unidade orgânlc.a que dirige, tendo em 
conta os objetivos gerais estabelecidos; constrói uma visão estratégica e 
missão para o Departamento, devendo garantir a sua assunção por parte de 
todos os trabalhadores; orienta, controla e avalla o desempenho e a eficiência 
dos serviços dependentes com vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar; garante a coordenação das 
atividades e a qualidade técnica da prestação de serviços na sua 
dependência; gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e 
tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando 
medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a 
qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o 
cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em 
conta a satisfação do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento 
profissional no local de trabalho; divulga Junto dos trabalhadores os 
documentos Internos e as normas de procedimento a adotar pelo serviço, 
bem como debate e esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos 
objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a responsablllzação 
por parte dos trabalhadores. Coordena e orienta estrategicamente o 
desenvolvlmento da estrutura de governança local da Rede Saciai. Assegura a 
Implementação dos Instrumentos de planeamento e funcionamento da Rede 
Social. 

OU)7-1020 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equlpa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentldo 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anállse da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 

Vinculo 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

Conhecimentos especializados e experiência; Comissão de 
Análise da Informação e sentido critico; Trabalho Serviço 
de equipa e cooperação; Decl :tlr,"°

Rtilte$.eÕ 
colaboração Institucional. 
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Estado Posto 

Ocupado 

Vago 

Ocupado 

Ocupado 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

,. .. � .. .. .. ., ., . 
Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorra Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfil de Competências Vfnculo Estado Posto 

ProfJsslonzil 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos. patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eflcaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento profissional no 
local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e serviço público; Planeamento e organização; 

OMEI OPE DAMA Chefe de Divisão Licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e Conhecimentos especializados e experiência; Regime Ocupado 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, Análise da informação e sentido crítico; Trabalho Substituição C.M.C. 
de forma a garantir o empenho e a responsablllzação por parte dos de equipa e cooperação; Representação e 
trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos colaboração Institucional. 
trabalhadores da sua unidade orgânica e Identifica as necessidades de 
formação específica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualidade e cumprimento do periodo normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultívas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a Conhecimentos especlallzados e experiência; 

Lícenclatura na área de decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Análise da Informação e sentido critico; Adaptação CTFP • Tempo 
DMEI OPE DAMA Técnico Superior diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e e melhoria continua; Tolerância à pressão e Ocupado 

Geografia especializado, nomeadamente, a elaboração de estudos s6clos-demogrâflcos contrariedades; Trabalho de equipa e cooperação; Indeterminado 

com vista a sustentar propostas de Instrumentos de gestão territorial, a Relacionamento interpessoal. 
participação em estudos envolvendo equipas multi-disciplinares, tais como, o 

::;e [li Relatório de Estado de Ordenamento do Território, assim como, o 
desenvolvimento de trabalhos no âmbito da produção, verificação, 
melhoramento, análise e modelação espacial de cartografia. 

- :!J 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, t1 = la 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de Realização e orientação para resultados; o ' -

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e 
-..J 

DMEI DPE DAMA Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria contínua; Trabalho de equipa e CTFP. Tempo )> do'--

� 

1 ndeterminado 
equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relacionamento Interpessoal; (J) 1-

e:: 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Q 
r-

economato e atendimento ao cliente. d ,..._, - - r=:::5 
Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com (/) - e:) 

enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos Orientação para resultados; Planeamento e ··-

organização; Anâllse da Informação e sentido �-
DMEI DPE DAMA Técnico Superior Licenciatura de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de crítico; Conhecimentos especiallzados e CTFP -Tempo 

vc� r) especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com o serviço; Relacionamento Interpessoal. diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

~ --
Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quaUflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área da de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de Orientação para resultados; Planeamento e 

DMEI DPE DAMA Técnico Superlor Engenharia do Ambiente ou especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a organização; fnlclativa e autonomia; CTFP. Tempo Vago 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Responsabilidade e compromisso com o serviço; Indeterminado 

Território diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e Tolerância à pressão e contrariedades. 
especializado, Incumbindo-lhe nomeadamente prestar apoio na monitorização 
dos planos municipais e supramuniclpais, principalmente mas não 
exclusivamente na área das alterações climáticas. 

02-07-2020 soo· 715 
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Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
Proflsslonal 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 

DMEI DPE DAMA Técnico Superior Licenciatura na área da de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
Geografia especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente qu em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

DMEI DPE DAMA Técnico Superior Licenciatura na área da de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
Arquitetura especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexldade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apHcaçâo de métodos e processos 

Licenciatura em de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de DMEI DPE DEME Técnico Superior Arquitectura especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, alnda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 

DMEI DPE DEME Técnico Superior Licenciatura na área de de natureza técnica e ou científica inerentes à respetiva área de 
Arquitetura especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsablUdade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

DMEI DPE DEME Técnico Superior Licenciatura na área de de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
Arquitetura especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualldade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento profissional no 
local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e 

OMEI DPE DEME Chefe de Divisão Licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a responsablllzação por parte dos 
trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica e identifica as necessidades de 
formação específica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualidade e cumprimento do periodo normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânlc.a. 

02:-07-2010 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Iniciativa e autonomia; 
Responsabilldade e compromisso com o serviço; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Iniciativa e autonomia; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anâlise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anállse da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentído 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

,__ 
Liderança e geftão d�'P

�� serviço pübllco Planeamento ; 
() Conhecimento espe�Cff en· ; 

Análise da lnfc maçãg�entldo cnl1tll';fraba� � ... , .... ""i!;---1 's: colaboração 1, �t,tuc, 1.! . 
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····· ... , ........... 
Vinculo Estado Posto 

CTFP -Tempo 
Indeterminado Vago 

CTFP -Tempo 
Indeterminado Vago 

CTFP -Tempo 
Jndeterminado Ocupado 

CTFP -Tempo Ocupado Indeterminado 

CTFP -Tempo Ocupado Indeterminado 

Regime 
Substituição C.M.C. Ocupado 

501- 71 



OM 0EP DIV 

DMEI DPE DEME 

DMEI DPE DEME 

DMEI DPE DEME 

DMEI DPE DEME 

DMEI DPE DDRT 

DMEI DPE DDRT 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Area de Formac;5o 
Académica ou 
Profl.esfnnaf 

Licenciatura na área da 
Engenharia Civil 

licenciatura na área da 
Arquitetura 

Licenciatura na área da 
Arquitetura 

Licenciatura na área da 
Arquitetura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especiallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado, Incumbindo-lhe nomeadamente prestar apoio na elaboração e 

monitorização dos planos municipais e supramunlclpals. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes â respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallftcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

licenciatura na área das de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
Ciências Sociais e Humanas especlallzac;ão e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

especializado. 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

0:Z-07·20:Z0 

Perfil d e  Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 

organização; Iniciativa e autonomia; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço; 
Tolerância à pressão e contrari edades. 

Orientação para resultados; Planeamento e 

organização; Iniciativa e autonomia; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço; 
Tolerância â pressão e contrariedades. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Iniciativa e autonomia; 
Responsabilidade e compromisso com o seiviço; 
Tolerância ã pressão e contrariedades. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Inlciatlva e autonomia; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiéncia; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Organização e método de �f.abcalho; Adaptação-e_::= CTFP _ .. -·
�1 melhoria contínua; Traba ,o de equi�e·· • ·

-
· i 1, drJ?... _

mp
d
o 

cooperação; Relacloname 1to int;���;;�� J ;n ''('W' '"ª 0 

Responsabilidade e comp omlss�� )::», 
��r-™:"'P. J· 1 ? 

Estado Posto 

Vago 

Vago 

Vago 

Vago 

Ocupado 

Ocupado 
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DM DEP DIV 

OMEI OPE DORT 

DMEI DPE DDRT 

DMEI DPE OORT 

DMEI DPE OORT 

DMEI OPE DORT 

DMEI DPE DORT 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Chefe de Divisão 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

Licenciatura 

Ucenclatura na área da 
Arquitetura Paisagista 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Compet@nclas/ Atividade 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otlmlzando os meios e adotando medidas que 
permitam slmpl\ficar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatârios; efetua o acompanhamento profissional no 
local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e 
as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a responsabilização por parte dos 
trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica e Identifica as necessidades de 
formação específica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualidade e cumprimento do periodo normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

Perfil de Competências 

Liderança e gestão das pessoasi Orientação para o 
serviço públlco; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da informação e sentido critico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Representação e 
colaboração institucional. 

Coordena as atividades e a prestação de serviços na sua dependência, Orientação para resultados; Planeamento e 
assegurando a qualidade técnica do trabalho produzido e otimizando os meios organização; Análise da Informação e sentido 
e adotando medidas que permitam slmpllflcar e acelerar procedimentos, critico; Conhecimentos especlallzados e 
prestando informação e esclarecimentos de forma transversal a todos os experiência; Responsabilidade e compromisso com 
colaboradores do Departamento. o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualiflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes â respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabllidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva ârea de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

02•07•2020 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orlentaçao para resultados; Planeamento e 
organização; Anállse da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anállse da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Vinculo 

Comissão de 
Serviço 

CTFP • Tem o 
Indetermine jo 

CTFP . Temp 
Indetermina, 

CTF P .  Tempo 
tndetemilnado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Jndeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 
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MAPA OE PESSOAL 2020 

..... . . , . .. ....... ,-. . 
Area de Formação 

DM DEP DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate Acad�mfca ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto AB gorla Proft�sl"nal 
Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área da de natureza técnica e ou cientifica lnerentes à respetiva área de organização; Análise da informação e sentido CTFP • Tempo 
OMEI DPE DDRT Técnico Superior Engenharia Civil especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a critico; Conhecimentos especializados e Indeterminado Vago 

decisão1 elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com experiência; Responsabilidade e compromisso com 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallncado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e 

Licenciatura na área de planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos organização;  Análise da informação e sentido de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de CTFP • Tempo 
DMEI DPE GACG Técnico Superior Arquitetura, Artes plásticas especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a critico; Conhecimentos especializados e Indeterminado Ocupado 

e Design decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com experiência; Responsabllidade e compromisso com 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e o serviço; Relacionamento interpessoal. 

especializado. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos Orientação para resultados; Planeamento e 

Licenciatura na área da 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de organizaç3o; Iniciativa e autonomia; CTFP . Tempo 

DMEI DPE GACG Técnico Superior Economia ou Gestao especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a Responsabllidade e compromisso com o serviço; Indeterminado Vago 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Tolerância â pressão e contrariedades. diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe nomeadamente prestar apoio à elaboração dos 
PTAM, designadamente na justificação financeira dos mesmos. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de Realização e orientação para resultados; 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP • Tempo 
DMEI DPE Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria contínua; Trabalho de equipa e Indeterminado Ocupado 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relacionamento interpessoal; 
arquivo, secretariado, contabllidade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
economato e atendimento ao cliente. 

01.07-1010 504 - 715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorfa Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
Profissional 

oenne os objetivos de atuação da unidade orgânica que dirige, tendo em 
conta os objetivos gerais estabelecidos; constrói uma visão estratégica e 
missão para o Departamento, devendo gârantir a sua assunção por parte de 
todos os trabalhadores; oríenta, controla e avalia o desempenho e a eficiência 
dos serviços dependentes com vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar; garante a coordenação das 
atividades e a qualidade técnica da prestação de servi ços na sua 
dependência; gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e 
tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando 
medidas que permitam simplificar e acelerar procedlmentOSi assegura a Diretor de DMEI DPE Licenciatura qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o Departamento 
cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestaç3o do serviço, tendo em 
conta a satisfação do interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento 
proflsslonal no local de trabalho; divulga Junto dos trabalhadores os 
documentos Internos e as normas de procedimento a adotar pelo serviço, 
bem como debate e esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos 
objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a responsabilização 
por parte dos trabalhadores. Coordena e orienta estrategicamente o 
desenvolvlmento da estrutura de governança local da Rede Social. Assegura a 
Implementação dos Instrumentos de planeamento e funcionamento da Rede 
Social. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de mé:todos e processos, nas áreas de 

12º ano de escolaridade, atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
DMEI DPE Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente organização da documentação e registos a cargo do Arquivo 
Geral Corrente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
DMEI DPT DEPT Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 

DMEI DPT DEPT Técnico Superior Licenciatura na área de de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
Serviço Social especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

02.07-2020 

. � . . . . 
Perfil de Competências Vinculo 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço pUbllco; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; Regime 
Análise da Informação e sentido critico; Trabalho Substituição C.M.C. 
de equipa e cooperação; Decisão; Representação e 
colaboração Institucional. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP . Tempo melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 

Responsabilidade e compromisso com o servlc;o. 

Reallzação e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP . Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e Indeterminado cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e CTFP • Tempo 

experiência; Responsabi_/Jdade.e comprs;i.m1$.SJL.C.Pnl.. Indeterminado 

o serviço; Relacloname to lnte�-"'
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV AB gorla Académica ou  Atribuição Competências/ Atividade 

Proflsslonal 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
pem,itam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados â eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento profisslonal no 
local de trabalho; divulga Junto dos trabalhadores os documentos internos e 

DMEI DPT DEPT Chefe de Divisão Licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a responsablllzação por parte dos 
trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica e Identifica as necessidades de 
formação especinca desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualldade e cumprimento do período normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 

Licenciatura na área das de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de DMEI DPT DEPT Técnico Superior Ciências Sociais e Humanas especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexldade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Realiza atividades seguindo orientações e diretivas superiores e e,cerce, com 12º ano de escolaridade, 
DMEI DPT DEPT Coordenador Técnico ou curso que lhe seja relativo grau de autonomia e responsabllldade, funções técnicas e 

equiparado administrativas e executa trabalhos de natureza técnica e administrativa de 
maior complexidade. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

DMEI DPT DEPT Técnico Superior Licenciatura na ârea da de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
Psicologia especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado. 
Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

DMEI DPT DEPT Técnico Superior Licenciatura na área da de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
Pstcotogla especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

E,cer'ce funções de natureza e,cecutiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 

12° ano de escolaridade, comple,cldade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
DMEI DPT DEPT Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cllente. 

0Z.C)7·2020 

Perfil de Competências 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço pUbllco; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e e,cperiência; 
Análise da informação e sentido critico; Trabalho 
de equipa e cooperaç3o; Representação e 
colaboração institucional. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhorla continua; Coordenação; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especlalizados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhorla continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
Proflsslonal 

Exerce, com responsabllldade e autonomia têcnlca, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na ãrea das de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de DMEI DPT DEPT Técnico Superior Ciências Sociais e Humanas especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na àrea da de natureza técnica e ou clentinca Inerentes â respetiva área de DMEI DPT DEPT Têcnlco Superior Psicologia especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grup.01 pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

f)Cerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área das de natureza têcnlca e ou cientifica Inerentes â respetiva àrea de DMEI DPT DEPT Técnico Superior Ciências Sociais e Humanas especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, e>cecuta outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área da de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva ãrea de 
DMEI DPT DEPT Técnico Superior Educação de Infância especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

DMEI DPT DEPT Técnico Superior Licenciatura na àrea das de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
Ciências Sociais e Humanas especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de comple>cidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce funções de natureza e>cecutlva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau mêdlo de 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
DMEI DPT DESP Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

02-07-2020 

Perfll de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anàllse da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relaclonamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o servi ço; Relacionamento interpessoal. 

Realização e orlentaçãc 
Organização e método 
melhoria contínua; Tra 
cooperação; Relacionar 
Responsabllldade e con 
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DM DEP 

DMEI DPT 

DMEI DPT 

DMEI DPT 

DMEI DPT 

DMEI DPT 

DIV 

DESP 

DESP 

DESP 

DESP 

DESP 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorra 

Area de Formação 
Académica ou 
Proflsslonal 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

ASslstente Técnico 

Assistente Técnico 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

l 2° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

l 2° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atrlbulç�o Competências/Atividade 

Assegura o contacto entre os serviços, efetua a receção e entrega de 
expediente e encomendaSi transporta máquinas, artigos de escritório e 
documentação diversa entre gabinetes; acompanha os vlsltantes aos locais 
pretendidos; estampllha correspondência e procede à reprodução de 
documentos escritos ou desenhados, operando com fotocopiadoras ou 
duplicadoras de mecânica slmples e efetua pequenos acabamentos relativos â 
mesma reprodução, colabora eventualmente nos trabalhos auxiliares de 
montagem, desmontagem e conservação de equipamentos, auxllla a 
execução de cargas e descargas, realiza tarefas de arrumação e distribuição, 
executa outras tarefas simples, não especificadas, de carácter manual e 
exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos práticos. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgánlca, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundârio ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas âreas de atuação da respetiva unidade orgánlca, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cllente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

02•07-2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço pUblico; Trabalho de CTFP 4 Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d . Pd Tolerância â pressão e contrariedades. n etermma 0 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e com rõmls�,q_ COJJ', n · · • 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

. , . . . .. . . .... .. .. -. . 
Area de Formação 

UNI/G Cargo/ Carreira/ Cate 
DM DEP DIV 

AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfil de Competânclas Vinculo Estado Posto 
Profle51---1 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualldade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento profissional no 
local de trabalho; divulga Junto dos trabalhadores os documentos Internos e serviço público; Planeamento e organização; 

DMEI DPT DESP Chefe de Divisão Licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e Conhecimentos especlallzados e experiência; Comissão de Ocupado 
esdarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, Análise da informação e sentido critico; Trabalho Serviço 

de forma a garantir o empenho e a responsabilização por parte dos de equipa e cooperação; Representação e 

trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos colaboração Institucional. 

trabalhadores da sua unidade orgânica e identifica as necessidades de 
formação específica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de Realização e orientação para resultados; 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo 
DMEI DPT DESP Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria conUnua; Trabalho de equipa e Ocupado 

equiparado curso do ensino secundárfo ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 

arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quaBncado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos Licenciatura na área das de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de organização; Análise da informação e sentido CTFP - Tempo 

DMEI DPT DESP Técnico Superior Relações Públicas, especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a crítico; Conhecimentos especiallzados e Indeterminado Ocupado 
Publlcldade e Marketing decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com experiéncia; Responsabilidade e compromisso com 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e o serviço; Relacionamento interpessoal. 

especializado. 

Exerce, com responsabllidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos Orientação para resultados; Planeamento e 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de organização; Análise da Informação e sentido 

DMEI DPT DESP Técnico Superior Licenciatura na área da especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a crítico; Conhecimentos especializados e CTFP - Tempo Ocupado 
Gestão decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e prnjetos com experiência; Resp ·nsaii\�n com determinado 

diversos graus de complexidade, executa outras ati vidades de apoio geral e o serviço; Relaclo amento lnterp�oal. Q especializado, lncumblndo•lhe genericamente a ativação de marca 
desenvolvimento de estratégias que assegurem a, presença da man:a Cascais � > nos diversos eventos. U"F1 � ,,,; 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 

Proflsslonal 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda Que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 

Licenciatura na área do especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
DMEI OPT DESP Técnico Superior decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Desporto diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

especializado, nomeadamente, a Implementação de projetos e programas 
desportivos visando a promoção da atividade física e desporto nos mais 
diversos niveis ( associativismo, desporto para todos, desporto Inclusivo, 
desporto na escola, entre outros). 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

Licenciatura na área da decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
OMEI DPT DESP Técnico Superior Engenharia Civil di versos graus de complexldade, executa outras atividades de apoio geral e 

especializado, nomeadamente, aplicação de conhecimentos na área de 
implementação de equipamentos desportivos bem como de monitorização de 
critérios de segurança dos mesmos. Acompanhamento de obras em 
Instalações desportivas onde é requerido conhecimentos especlficos na área 
do desporto ( pisos, coberturas, estruturas, materiais e condições de 
segurança para utilizadores ). 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 

Licenciatura na área do especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
OMEI OPT OESP Técnico Superior Desporto decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

diversos graus de comple)(ldade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, Implementação de projetos e programas 
desportivos visando a promoção da atividade física e desporto nos mais 
diversos níveis (associativismo, desporto para todos, desporto Inclusivo, 
desporto na escola, entre outros). 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 

120 ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
OMEI OPT OESP Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arqulvo1 secretariado, contabilldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

02-01-2020 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orlentaç3o para resultados; Planeamento e 
organização; AnálJse da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização.e.método .de.trabalho; Adaptaçào e 
melhoria co 
cooperação; 
Responsabll 

tinua;-b&l���útt,
' Relac��terpes� 1;0 

dade r •�=mtl se� 

� 
� 

('\ � e:> b. )> 
'TI �w� o � 

)> . "' e 
- e, z 
(fJ ., � 20 

e::> � 

__ , . .... .  , ····- . . 
Vinculo Estado Posto 

CTFP . Tempo Ocupado Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado Ocupado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado Ocupado 

CTFP . Tempo Ocupado Indeterminado 
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Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
DM DEP DIV 

AB geria Académica ou 
Proffss1---1 

Licenciatura na área das 
DMEI DPT DESP Técnico Superior Ciências Sociais e Humanas 

DMEI DPT DESP Técnico Superior Licenciatura 

DMEI DPT DESP 
Licenciatura na área de Técnico Superior Arquitetura 

DMEI DPT DESP Técnico Superior Licenciatura 

120 ano de escolaridade, 
DMEI DPT DJUV Assistente Técnico ou curso Que lhe seja 

equiparado 

12° ano de escolaridade, 
DMEI DPT DJUV Assistente Técnico ou curso que lhe seja 

equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

!Exerce, com responsabilidade e autonomia tecnlca, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, a Implementação de estudos de vlabllldade de 
eventos desportivos e planifica<;Ao, calendarização e concretização de eventos 

1 • 
• 

__ ,_ -··-1 ; .. , ... ...  , .,..... . - ,.,..,... 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especiallzado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, Que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obti dos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cllente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas âreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundárío ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

02'-07-2020 

,. .. .. . .. , .... � . . . 
Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido CTFP - Tempo 
crítico; Conhecimentos especializados e Ocupado 
experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 

o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido CTFP • Tempo critico; Conhecimentos especializados e Ocupado 
experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 

o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido CTFP - Tem ·,r-·•;;.; 
crítico; Conhecimentos especializados e tndetermin, do C::C:J experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. -

.,. � 
1 ,_ 

r-·...__ 
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'5� _.., 
Orientação para resultados; Planeamento e ,.. ...._ • CII 

organização; Análise da Informação e sentido ,(J) .. 
e= !.� CTFP . Temi '.ll:I 

crítico; Conhecimentos especlallzados e v, o f"" experiência; Responsabllldade e compromisso com 
Indetermina 

<() ' o serviço; Relacionamento Interpessoal. � .  � 
c:,c e:> la 

(f) ' """' ......, 
e:;> 

11)111-

Realização e ori entação para resultados; Ç�. 
-

� Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP • Temp ,. ,, 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 

lndetenninad _: _ 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e ortentação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e Ocupado 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 

Indeterminado 

Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

511- 715 



UNI/G DM DEP DIV AB 

DMEI DPT DJUV 

DMEI DPT DJUV 

DMEI DPT DJUV 

DMEI DPT DJUV 

DMEI DPT DJUV 

Cargo/Carreira/ Cate 
gorla 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Asslstente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

Licenciatura na área da 
Comunicação 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolarldade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

l 2° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superlor qualificado, funções consultlvas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcac;ao de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexldade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, responsável pela implementação de projetos e 
programas juvenis visando a promoção do incentivo à participação juvenil nos 
mais diversos níveis ( voluntariado jovem, associativismo, intercâmbios 
juvenis, projetos desenvolvimento talento juvenil, etc ) 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexldade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equlvalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade1 recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e prátlcos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

0Z,07-2020 
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Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido CTFP - Tempo critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP � Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Reallzação e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP . Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e Indeterminado cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo melhoria contínua; Trabalho de equipa e Indeterminado cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientaç!_;>...fill!2 .r�.� · 1 Organização e méto O det��
o

t 
i ro _ Tempo melhoria contínua; abalho de equiÓi1 e d terminado cooperação; Relacio ament�'f�· 

Responsabilidade e e ::impromísso com � � 
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. . . . ,. ., ... 
Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

512- 71 



MAPA DE PESSOAL 2020 

...... •. ,, ... .... , ... . 
UNI/G Cargo/Ca rrelra/Cate Area de Formaçao 

DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfll de Competências Vinculo Estado Posto 
Proflsslonal 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos Orientação para resultados; Planeamento e 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de organização; Análise da Informação e sentido CTFP - Tempo 

DMEI OPT OJUV Técnico Superior Licenciatura especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a critico; Conhecimentos especializados e Ocupado 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com experiência; Responsabllldade e compromisso com Indeterminado 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e o serviço; Relacionamento interpessoal. 
especializado, nomeadamente, Com a responsabllidade de apoio aos mais 
diversos níveis a Implementação de projetos juvenis. 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprlmento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
do interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento proflsslonal no serviço públiCOi Planeamento e organização; -��--...... ______ .,, . . 
local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e 

�· 
:') Conhecimentos especializados e experiência; Regime 

� DMEI OPT DJUV Chefe de Divisão licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e Análise da informação e sentido critico; Trabalho Substitt i çàoC� esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, de equipa e cooperação; Representação e }>> 
de forma a garantir o empenho e a responsabillzação por parte dos colaboração Institucional. $ trabalhadores; procede de foITTia objetiva à avaliação do desempenho dos 

� 
�- ,_ 

trabalhadores da sua unidade orgânica e Identifica as necessidades de r'1 )> 
formação especifica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da e::, 
assiduidade, pontualidade e cumprimento do periodo normal de trabalho por � ( __, e � parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. '-

f /'\ e= b,. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com o dt. 
� 

enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, - e 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos Orientação para resultados; Planeamento e � _,, � .. z 

Licenciatura na ãrea das de natureza têcnica e ou clentíflca inerentes à respetiva área de organização; Anállse da informação e sentido CTFP • T 
�º -. 

"' -
DMEI DPT OJUV Técnico Superior Relações Públicas, especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a crítico; Conhecimentos especlallzados e lndeterm ocuÇ;;;?o 

1:,11 ,o 
Publicidade e Marketing decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com experiência; Responsabilidade e compromisso com �-

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e o serviço; Relacionamento Interpessoal. -,_ 
� especlalizado, nomeadamente, responsável pelos meios de comunicação d �� social e rede de lojas existentes para o público Jovem. 

�--:.,' - r 
Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médlo de Realização e orientação para resultados; 

12º ano de escolaridade, comple,cidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP . Tempo 
DMEI OPT OJUV Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria contínua; Trabalho de equipa e Indeterminado Ocupado 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de Reall zação e orientação para resultados; 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo 
OMEI OPT OJUV Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticosi obtidos através de melhoria continua; Trabalho de equipa e Indeterminado Ocupado 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relacionamento interpessoal; 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
economato e atendimento ao cliente. 
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DM DEP 

DMEI DPT 

DMEI DPT 

OMEI DPT 

DMEI DPT 

OMEI DPT 

DIV 

DJUV 

DJUV 

DJUV 

DJUV 

DJUV 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Prnflsslonal 

Licenciatura na área da 
Educação de lníâncla 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, responsabllidade de gerir projetos no âmbito 
das estratégias de juventude definidas. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação1 avaliação e de apllcação de métodos e processos 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de Orientação para resultados; Planeamento e 
Licenciatura na área das especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a organização; Anállse da informação e sentido 

Ciências Sociais e Humanas decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com crítico; Conhecimentos especiallzados e 

l 20 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e experiência; Responsabilidade e compromisso com 
especlallzado1 nomeadamente, responsável pela implementação de projetos e o serviço; Relacionamento interpessoal, 
programas juvenis visando a promoção do Incentivo à participação juvenil nos 
mais diversos níveis ( associativismo, Intercâmbios Juvenis, projetos 
desenvolvimento talento juvenil, etc.). 

Exerce funções de natureza executiva, de apllcação de métodos e processos, 
com base em diretivas deflnldas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas àreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperaçao; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhorla contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Vlnculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Contrato de 
Emprego Apoiado 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 

LI d t . d planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos cen ª ura na area e de natureza técnica e ou científica inerentes à respetiva área de 
��

tã
i° 

0
� 

n
� �

rea ie especializaç5o e formação académica, que visam fundamentar e preparar a i nc as oc ª s e umanas decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexldade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Orientação para rei ult-ados; i>lane'ariieiito·�:_· ·· ·· · 
organização; Análi! e da irff���'iiiit� rfc FP _ T 
crítico; Conheclme1 os espect� . _J;; ::;11• t 

�mp
d
o 

experiência; Respo sablll�om- j)�SO conl,ji''" e erm,na 0 

o serviço; Relaclon ment<>-iAW-�.,_,,� ::: 1F 

lJ. r:::�-� J: n �- ..... F ;i 

Estado Posto 

Ocupado 

V;::igo 

Vago 

Vago 

Vago 
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DM OEP DIV 

OMEI OPT OJUV 

OMEI OPT 

OMEI OPT 

OMEI OPT 

OMEI OPT 

OMEI OPT 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

UNAS 

UNAS 

UNAS 

Técnico Superior 

Dirigente Intermédio 
de 3.0 Grau 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Profl�sfonal 

Licenciatura na área da 
Comunicação 

Licenciatura 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área da 
Gestão 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de 
especiallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da lníormação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Organiza as atividades da unidade, de acordo com o plano de atividades Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
deOnldo e procede à avaliação dos resultados alcançados; distribui, orienta e serviço público; Planeamento e organização; 
controla a execução e qualidade têcnlca do trabalho produtldo, assegurando a Conhecimentos especializados e experiência; 
gestão dos trabalhadores Integrados na unidade e a prossecução das Análise da informação e sentido critico; Trabalho 
atribuições previstas na Regulamento de Organização dos Serviços do de equipa e cooperação; Representação e 
Município. colaboração Institucional. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cllente. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou clentinca Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce funções de natureza executiva, de apllcação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau mêdlo de 
complexldade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas. de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

02-07·201:0 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e mêtodo de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperaçào; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Orientação ara re��ltados;@i:Z
�

�to
� organlzaçãc ,· Anál�_j..;,ll'o�� � en 

crítico; Con eclmeiitos espedãfil s e 
experiência Resp�BlfflJ&í\�eomjllbm!Jlb 
o serviço; � ,1acio1t1,Kffl"""��- � 

() AIJ' -· �a:r 'TI 

om 

Vinculo Estado Posto 

CTFP - Tempo 
Indeterminado Vago 

Regime Ocupado Substituição C.M.C. 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Ocupado 

Vago 

Ocupado 

Ocupado 
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DM DEP DIV 

DMEI OPT 

OMEI DPT 

DMEI DPT 

DMEI OPT 

DMEI ORU OJEP 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

UACP 

Diretor de 
Departamento 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Dirigente Intermédio 
de 3.0 Grau 

Area de Formação 
Académica ou 

Protlsslonal 

Licenciatura 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura 

Licenciatura 

Licenciatura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Define os objetivos de atuação da unidade orgânica que dirige, tendo em 
conta os objetivos gerais estabelecidos; constrói uma visão estratégica e 
missão para o Departamento, devendo garantir a sua assunção por parte de 
todos os trabalhadores; orienta, controla e avalia o desempenho e a eficiência 
dos serviços dependentes com vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar; garante a coordenação das 
atividades e a qualidade têcnlca da prestação de serviços na sua 

Perfil de Competências 

dependência; gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e _ 
tecnológicos afetos â sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando Llde�nça, �l

�est:� das pessoas; Orientaç;o para 0 

medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a s
c

erv
h
ço 

1
PU ico; ane��en

d
to e organiz�ç i°; 

qualldade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o A
º\ ec ;e��os esp:c a za �� e e��erlenc a; 

1 cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em na s� a n ormaça� e senti � cnttco; Traba h_o 

conta a satisfação do Interesse dos destinatários· efetua o acompanhamento de equipa e cooperaçao; Declsao; Representaçao e 

profissional no local de trabalho; divulga junto d�s trabalhadores os colaboração ln5tituclonal. 

documentos Internos e as normas de procedimento a adotar pelo serviço, 
bem como debate e esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos 
objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a responsabilização 
por parte dos trabalhadores. Coordena e orienta estrategicamente o 
desenvolvimento da estrutura de governança local da Rede Social, Assegura a 
Implementação dos instrumentos de planeamento e funcionamento da Rede 

Social. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 

natureza executiva e de aplicação de métodos e processos1 nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domlnlos de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente organização da documentação e registos a cargo do Arquivo 
Geral Corrente. 

Exerce1 com responsabilidade e autonomia técnlca1 ainda que com 
enquadramento superior qualiflcado1 funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam rundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes â respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam rundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da iníormação e sentido 
critico; Conhecimentos especiallzados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Organiza as atividades da unidade, de acordo com o plano de atividades liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
definido e procede à avaliação dos resultados alcançados; distribui, orienta e serviço püblico; Planeamento e organização; 
controla a execução e qualidade técnica do trabalho produzido, assegurando a Conhecimentos especializados e experiência; 
gestão dos trabalhadores Integrados na unidade e a prossecução das Análise da Informação e sentido critico; Trabalho 
atribuições previstas na Regulamento de Organização dos Serviços do de equipa e cooperação; Representação e 
Munldplo. colaboração institucional. 

02-07-2020 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Comissão de 
Serviço 

Estado Posto 

Vago 

Vago 

Ocupado 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

,.. .. . ,. , . .. , ,.,..,. 
Area de Formaçao UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Profissional 

com responsabilidade e autonomia técnica, funções de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos de natureza 
técnica e ou clentinca Inerentes à respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elaborando Orientação para resultados; Planeamento e autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com diversos graus de organização; Análise da Informação e sentido 

DMEI DRU DIEP UACP Técnico Superior Licenciatura complexldade, bem como executando outras atividades de apoio geral e critico; Conhecimentos especializados e CTFP . Tempo Ocupado especializado, nomeadamente apresentação de propostas de melhoria das experiência; Responsabilidade e compromisso com lndeterminado 
condições de acessibilidade em espaço publico em cumprimento das normas 
de acessibilidade, colaborando na elaboração do mapa de acessibilidades do o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
concelho de Cascais, dando apoio ao acompanhamento da fiscalização de 
obras promovidas pelo município no que respeita ao cumprimento das normas 
de acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada. 

Exerce1 com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a ....:.;.,nll<l,O,-

;tj decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com - o diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e Orientação para resultados; Planeamento e 

Licenciatura na área de especializado, nomeadamente, elaboração de Planos de Acessibilidade em organização; Análise da Informação e sentido CTFP • Te npo ,p- )>• 
DMEI DRU DIEP UACP Técnico Superior espaço publico, assegurando uma Intervenção municipal Integrada. Realização crítico; Conhecimentos especializados e s. Arquitetura de projetos de execução de percursos pedonals. Elaboração de relatórios experiência; Responsabilldade e compromisso com lndeterm, ,ado ffi K, -

diagnósticos das condições de acesslbllidade aos edifícios municipais e espaço o serviço; Relacionamento interpessoal. � :til )> 
publico, promovendo a sua adaptação para desenvolvimento das estratégias 

� (  
i,,,:: 

� de Inclusão social. Análise, apreciação e proposta de decisão sobre operações -..J 
urbanistlcas em matéria de acesslbllldade. Fiscalizar o cumprimento das .__ ::i:i normas técnicas de execução relativamente às acessibilidades, no âmbito das 

(/) - e:= � s obras publicas, bem como todos os condicionamentos das licenças das .-
operações urbanísticas. () �� 

. e Ili )> � � z (/) ·H õ 
1:1: 10 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, is:: � 
� com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de Reallzação e orientação para resultados; 

< 
IY" � ) 12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP • Tem o �J r DMEI DRU DIEP UACP Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria continua; Trabalho de equipa e Indetermin aio ��o • ..,_ .. 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relacionamento interpessoalj �.-,-h•V•l.oO" 

arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabllldade e compromisso com o serviço. 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce, com responsabllidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quaUflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de Orientação para resultados; Planeamento e 

Licenciatura na área de especlallzação e formaç5o académica, que visam fundamentar e preparar a organização; Análise da informação e sentido CTFP . Tempo 
DMEJ DRU DIEP Técnico Superior Arquitetura decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com critico; Conhecimentos especializados e Indeterminado Ocupado 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e experiência; Responsabllldade e compromisso com 
especlallzado, nomeadamente, desenvolvimento de projetos de espaço o serviço; Relacionamento interpessoal. 
publico; Apolo na elaboração de estudos e projetos no âmbito do trabalho da 
divisão. Desenvolvimento do projeto "popup" e representação do DRU/DIEPna 
comissão da "cidade amiga das crianças". 

0Z..07-l0Z0 517 • 715 



DM DEP DIV 

DMEI ORU OIEP 

DMEI ORU OIEP 

DMEI ORU OIEP 

OMEI ORU OIEP 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Chefe de Divisão 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 
P�fl•slnnal 

Licenciatura na área do 
Urbanismo 

Licenciatura na área da 
Arquitetura Paisagista 

Licenciatura 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, desenvolvimento de projetos de espaço 
publico; Apolo na elaboraç�o de estudos e projetos no âmbito do trabalho da 
divisão. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atlvídades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, desenvolvimento de projetos de espaço 
publico; Elaboração de proposta de aplicação de materiais em espaço urbano 
histórico. 

Gere com rigor e enc1êncla os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento profissional no 
local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e 
as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a responsablllzação por parte dos 
trabalhadoresi procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica e ldentlnca as necessidades de 
formação específica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualldade e cumprimento do periodo normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especlallzac;ão e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, desenvolvimento de projetos de espaço 
publico; apoio na realização de estudos urbanlsticos em articulação com 
outras unidades orgânicas. 

02-07-2020 

Perfil de  Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anállse da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço pübllco; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da Informação e sentido critico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Representação e 
colaboração Institucional. 
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CTFP - Tempo 
lndeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Comissão de 
Serviço 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/ Atividade AB gorla Prnll«lnnal 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quaHncado, funções consultlvas1 de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área de de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de DMEI DRU DIEP Técnico Superior Arquitetura especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia têcnica, ainda que com 
enquadramento superior quallOcado, funções consultivas, de estudo, 

DMEI DRU DPGE Licenciatura na área da Técnico Superior Engenharia Civil 

planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, estado de conservação do edificado Avaliação 
e registo do levantamento exterior dos edificlos degradados, lntervenclonados 
ou em obras, nas ARU, no ámblto da aplicação CIMI. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas deflnldas e instruções gerais, de grau médio de 

12º ano de escolarldade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgãnica, 
DMEI DRU DPGE Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cllente. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

DMEI DRU DPGE Técnico Superior Licenciatura na área de diversos graus de complexldade, executa outras atividades de apoio geral e 
Arquitetura especiallzado, nomeadamente, estado de conservação do edificado -

Avaliação e registo do levantamento exterior dos edifícios degradados, 
lntervencionados ou em obras1 nas ARU, no âmbito da apllcação CIMI. 
Avaliação urbana associada aos projetos do Plano de Ação de Regeneração 
Urbana (PARU) - Avaliação do estado de conservação e funcionalidade do 
espaço públlco1 a intervenclonar no âmbito do PARU, e avaliação do estado de 
conservação do edificado adjacente. 

02 07•2020 

Perfll de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Re!aclonamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relgoamento,lnte,pesso
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MAPA DE PESSOAL 2020 

-· , . . ... .. ... ,-. , . .  
Area de Formação 

DM DEP DIV UNI/G cargo/Carreira/Cate Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 
AB gorla Prftfl«lnnal 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de Orientação para resultados; Planeamento e especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

Ucenclatura na ârea de decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com organização; Análise da informação e sentido CTFP. Tempo OMEI ORU DPGE Técnico Superior critico; Conhecimentos especializados e Ocupado Arquitetura diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 
especializado, nomeadamente, execução de grãnca de estudos e projetos 
relacionados, nomeadamente, com a Avaliação urbana associada aos projetos o serviço; Relaclonamento Interpessoal. 
do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) - Avaliação do estado de 
conservação e funcionalidade do espaço público, a intervencionar no âmbito 
do PARU e com a Redelimitação de 34 ARU. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza têcnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

• .._.i • ._....T••• .. -
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Orientação para resultados; Planeamento e �:J Licenciatura na ârea de diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e organização; Análise da Informação e sentido CTFP . �mpo o 

OMEI DRU OPGE Técnico Superior Arquitetura especlallzado, nomeadamente, elaboração de pareceres e esclarecimento dos crítico; Conhecimentos especializados e lndeterr lnado� )>• particulares relativamente ao Estatuto de Benefícios Fiscais, redução de Taxas experiência; Responsabilidade e compromisso com s Municipais e Direito de Preferência na transmissão de Imóveis, no âmbito da o serviço; Relacionamento Interpessoal. m �-
reabllltação urbana; Realização de vistorias para apurar o estado de i-j )> conservação de edifidos no âmbito da atribuição de benefícios fiscais, com o e::, 
respetivo lançamento na base de dados; Elaboração de certidões atestando o 

g ( 
-

� estado de conservação do edificado, decorrentes das vistorias referidas no 
-.a 

ponto anterior. .,_ -
C!}_ -

e= 
;:,i $ \ r-

u d - e 
Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos � -=  � .,. z 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 

(fJ -
r,..) 

permitam simplincar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica e:> 
� ?0 do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 

prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação � s;,i.;-

� 
Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento proflsslonal no serviço público; Planeamento e organização; 

< 
--

.J local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos internos e Conhecimentos especlallzados e experiência; Comissão e r DMEI ORU DPGE Chefe de Divisão Licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e Anállse da Informação e sentido critico; Trabalho Serviço ,9.fUP�PO 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, de equipa e cooperação; Representação e ,----r•--
de forma a garantir o empenho e a responsabilização por parte dos colaboração Institucional. trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica e Identifica as necessidades de 
formação específica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualidade e cumprimento do periodo normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos organização; Análise da Informação e sentido 

Técnico Superior Licenciatura na área de de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de crítico; Conhecimentos especializados e CTFP . Tempo Ocupado OMEI DRU OPGE Arquitetura especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a Indeterminado experiência; Responsabllldade e compromisso com decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com o serviço; Relacionamento Interpessoal. diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apelo geral e 
especializado. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
Prnffsslonal 

Exerce, com responsabllidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas. de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 

DMEI DRU DPGE Técnico Superior licenciatura especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Define os objetivos de atuação da unidade orgânica que dirige, tendo em 
conta os objetivos gerais estabelecidos; constrói uma visão estratégica e 
missão para o Departamento, devendo garantir a sua assunção por parte de 
todos os trabalhadores; orienta, controla e avalia o desempenho e a eficiência 
dos serviços dependentes com vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar; garante a coordenação das 
atividades e a qualidade técnica da prestação de serviços na sua 
dependência; gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrímonials e 
tecnológicos afetos â sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando 

Diretor de 
medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a 

DMEI DRU Departamento Licenciatura qualldade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o 
cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em 
conta a satisfação do Interesse dos destinatãrios; efetua o acompanhamento 
profissional no local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os 
documentos internos e as normas de procedimento a adotar pelo serviço, 
bem como debate e esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos 
objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a responsablllzação 
por parte dos trabalhadores. Coordena e orienta estrategicamente o 
desenvolvimento da estrutura de governança local da Rede Social. Assegura a 
implementação dos Instrumentos de planeamento e funcionamento da Rede 
Social. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área da de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
DMEI DRU Técnico Superior Gestão especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

12° ano de escolaridade, atuação comuns e instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
DMEI DRU Assistente Técnico ou curso que lhe seja órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

equiparado obtidos através de curso do ensino secundário ou equlvatente, 
nomeadamente organização da documentação e registos a cargo do Arquivo 
Geral Corrente. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 

DMEI GAIN Técnico Superior Licenciatura 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes â respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

especializado. 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
AnâUse da Informação e sentido critico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Decisão; Representação e 
colaboração Institucional. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relaclonamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiéncia; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

,. . . . " · ·•···· ........ . 
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DM DEP DIV 

DMEI 

DMEI 

DMEI 

DMES DPES 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

GAPG Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Diretor Municipal 

Chefe �e Divisão 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsclonal 

Licenciatura 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura 

Licenciatura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcaç�o de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexldade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas dennldas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetlva unidade orgànlca, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Submete a despacho dos eleitos locais assuntos que dependam da sua 
resolução; colabora na elaboração dos Instrumentos de gestão previslonal e 
dos relatórios e contas; estuda os problemas de que sejam encarregados pelo 
presidente dos órgãos e·xecutivos e propõe as soluções adequadas; promove 
a execução das decisões e das deliberações dos órgãos executivos nas 
matérias que interessam â respetiva unidade orgânica; define os objetivos de 
atuação da unidade orgânica que dirige, tendo em conta os objetivos gerais 
estabelecidos; orienta, controla e avalla o desempenho e a enclêncla dos 
serviços dependentes com vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar; garante a coordenação das 
atividades e a qualidade técnica da prestação de serviços na sua 
dependência; gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e 
tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando 
medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a 
qualldade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o 
cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em 
conta a satisfação do Interesse dos destinatários. 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à efi caz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento profissional no 
local de trabalho; divulga Junto dos trabalhadores os documentos Internos e 
as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a responsabilização por parte dos 
trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica e Identifica as necessidades de 
formação especifica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

02•07-2020 

Perfll d e  Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relaclonamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Uderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da Informação e sentido crítico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Visão estratégica; 
Representação e colaboração Institucional. 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos.

�

e

�

s eclalizados e experiência; 
Análise da lnf rma 
de equipa e c ope O colaboração I stituciona 

_,. -- ► 
i� � �«: � e � 

Vinculo Estado Posto 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
lndeterminado 

Regime 
Substituição de 
Outro Organismo 

Vago 

Ocupado 

Ocupado 

Regime Ocupado Substituição C.M.C. 

522 · 715 



DM DEP DIV 

DMES OPES 

DMES DPES 

DMES 

OMES 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

UAPD 

UAPO 

Assistente T�cnlco 

Técnico Superior 

Dirigente Intermédio 
de 3.0 Grau 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académrca ou 

Prnffsslonal 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na ârea da 
Engenharia Civil 

Ucenclatura 

Licenciatura na ârea de 
Arquitetura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Compet@nclas/Atlvldade 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de mêtodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos têcnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou clentlnca inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexldade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, lncumblndo•lhe nomeadamente coordenação, elaboração de 
projetos Internos, coordenação de equipa de revisão de projetos externos, 
elaboração de pareceres Integrados, informações e relatórios técnicos no 
âmbito da Engenharta Civil, fiscalização e acompanhamento de obra. 

Perfll de Competêndas 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal, 

Organiza as atividades da unidade, de acordo com o plano de atividades Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
definido e procede à avaliação dos resultados alcançados; distribui, orienta e serviço público; Planeamento e organização; 
controla a execução e qualidade técnica do trabalho produzido, assegurando a Conhecimentos especializados e experiência; 
gestão dos trabalhadores Integrados na unidade e a prossecução das Análise da Informação e sentido crítico; Trabalho 
atribuições previstas na Regulamento de Organização dos Serviços do de equipa e cooperação; Representação e 
Município. colaboração institucional. 

Exerce, com responsabilldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes â respetiva ârea de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, incumbindo- lhe nomeadamente coordenação, elaboração de 
projetos Internos, coordenação de equipa de revisão ele projetos extemos1 
elaboração de pareceres Integrados, Informações e relatórios técnicos no 
âmblto ela Arquitetura, fiscallzação e acompanhamento de obra. 

02·07·2020 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; conheciln�nto·s j,_;;�é-,L��!i. e · 
experiêncfo; Res�rísâbltt�e e co�rorf,1 com 
o serviço; Relacl�'!tb'i�I. )>,, 
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Vínculo Estado Posto 

CTFP . Tempo 
lndeterminado 

CTFP • Tempo 
lndetermlnado 

Vago 

Vago 

Regime Ocupado Substituição C.M.C. 

CTFP - Tempo 
Indeterminado Vago 

523 - 71 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade 
Proflsslnnal 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 

12º ano de escolartdade, complexldade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgáníca, 
DMES UAPO Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Submete a despacho dos eleitos locais assuntos que dependam da sua 
resolução; colabora na elaboração dos Instrumentos de gestão previslonal e 
dos relatórios e contas; estuda os problemas de que sejam encarregados pelo 
presidente dos órgãos executivos e propõe as soluções adequadas; promove 
a execução das decisões e das deliberações dos órgãos executivos nas 
matérias que interessam à respetiva unidade orgânica; define os objetivos de 
atuação da unidade orgânica que dirige, tendo em conta os objetivos gerais 
estabelecidos; orienta, controla e avalia o desempenho e a eficiência dos 

OMES Diretor Municipal Licenciatura serviços dependentes com vista â execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar; garante a coordenação das 
atividades e a qualidade técnica da prestação de serviços na sua 
dependência; gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e 
tecnológicos aretos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando 
medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a 
qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o 
cumprimento dos prazos adequados à ef icaz prestação do serviço, tendo em 
conta a satisfação do interesse dos destinatários. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de 

120 ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
DMES Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obti dos através de 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao dlente. 

0Z-07•2020 

Perfil de Competênclas 

Reallzaç3o e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da lnrormação e sentido critico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Visão estratégica; 
Representação e colaboração Institucional. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 
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CTFP - Tempo Vago Indetenninado 

Regime Ocupado Substituição C.M.C. 

CTFP - Tempo 
Indeterminado Vago 

524 - 715 



MAPA OE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate OM OEP OIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade 
Pronsslonal 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou clentlnca Inerentes à respetiva área de 

Ucenclatura na ârea de especlallzação e formação académica, que visam rundamentar e preparar a OMGI DGT DCOT Técnico Superior Direito decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, elabora pareceres e Informações de natureza 
jurídica e presta assessoria, no âmbito da sua especialidade, à formação da 
decisão no ámblto das competências da divisão e do departamento. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domfnios de atuação dos 12° ano de escolaridade, órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, DMGI DGT DCOT Assistente Técnico ou curso que lhe seja obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo· equiparado lhe genericamente o apoio administrativo à chefia de Divisão com atribuições 
a nível do atendimento telefónlco e assuntos conexos, registo e distribuição 
de processos SPO e GDCC e dados estatlstlcos Internos 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam slmpllficar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 

DMGI DGT DCOT Chefe de Divisão Licenciatura prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destlnatârios; Contribui, em articulação com outras unidades 
orgânicas ou Departamentos, para o aperfeiçoamento técnico JuriDICOdos 
atos administrativos praticados ou propostos, pelo Departamento; Presta 
Informação e esclarecimentos de forma transversal a todos os colaboradores 
do Departamento; 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes à respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 

DMGI DGT DCOT Técnico Superior Licenciatura na área de autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
Arquitetura graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

especializado, Incumbindo-lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de licenclamento1 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edlflcac;ão, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

02·07·2020 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da informação e sentido critico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Representação e 
colaboração lnstltuclonal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 

organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conheclmento,:especlallzados e 
experiência; ResP< rsabll@�d""�.Ji� com 
o serviço; Relaclor amento lnterp ai. ( (; 
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OM OEP DIV 

OMGI DGT DCOT 

DMGI DGT DCOT 

DMGI DGT DCOT 

OMGI DGT DCOT 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Area de Formaçao 
Académica ou 

Prnfl,;cfnnal 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

MAPA OE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com base em diretivas bem derlnldas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

Perfil de Competências 

atuação comuns e instrumentais, e nos vários domlnlos de atuação dos R II ã . ã órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 0 
ea z�ç 

º-
e one�ta� od

para �e:tt.ªÁ�s; .. 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, incumbindo- r��n �ac;ao � met\ 0 e tra ª 0, 

1 
aptaçao e 

lhe genericamente a receção e encaminhamento de expediente fislco; registos me arª .;on�n�a� rabalho d
l
e equ pa e 

de entradas em GDCC, SPO e SIG; análise de instrução de processos físicos e �ooperaça:i;ld � ac onamento, nterpessoal; 
. 

digitais; elaboração de ofícios, certidões e alvarâs; consultas a entidades esponsa ª e e compromisso com O serviço. 
externas; elaboração de cópias de processos; dlsponlblllzação de processos 
para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento telefónico. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo
lhe genericamente a receção e encaminhamento de expedlente físico; 
registos de entradas em GDCC, SPO e SIG; análise de Instrução de processos 
físicos e digitais; elaboração de ofícios, certidões e alvarâs; consultas a 
entidades ext'emas; elaboração de cópias de processos; dlsponlblllzação de 
processos para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento 

telefónlco. 

Exerce, com base em diretivas bem dennidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo
lhe genericamente a receção e encaminhamento de expediente físico; 
registos de entradas em GOCC, SPO e S[G; análise de Instrução de processos 
físicos e digitais; elaboração de ofícios, certidões e alvarâs; consultas a 
entidades externas; elaboração de cópias de processos; disponibilização de 
processos para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento 
telefónico. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de mêtodos e processos 
de natureza têcnica inerentes à respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, anállses, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apo io geral e 
especializado, incumbindo-lhe nomeadamente a emlss5o de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de licenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos coneKos no âmbito do Regime Juridlco da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munlclpes para esclarecimentos. 

02-07-2020 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
lndetermlnado 

CTFP - Tempo 
lndetemilnado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Vago 

526-715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade 
Profissional 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, l 2° ano de escolaridade, obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo· DMGI DGT DGET Assistente Técnico ou curso que lhe seja 

equiparado lhe genericamente a receção e encaminhamento de expediente físico; registos 
de entradas em GDCC, SPO e SIG; análise de Instrução de processos fislcos e 
digitais; elaboração de ofíclos1 certidões e alvarás; consultas a entidades 
externas; elaboração de cópias de processos; disponibilização de processos 
para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento telefónico. 

Exerce, com responsabllidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes à respetiva área de especialização e formação 
acadêmica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 

DMGI DGT DGET Técnico Superior Licenciatura na área de autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
Arquitetura graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

especializado, lncumblndo�lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de licenciamento, 
comunicação prêvia, pedldos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meles e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento profissional no 
local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e 

DMGI OGT DGET Chefe de Divisão Licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço. 
de forma a garantir o empenho e a responsabilização por parte dos 
trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica e Identifica as necessidades de 
formação especifica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

02-07-2020 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e mêtodo de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço, 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço pllblico; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da Informação e sentido crítico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Representação e 
colaboração institucional. 
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Estado Posto 
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527 - 715 



UNI/G Cargo/Carreira/cate Area de Formação 
OM OEP OIV AB gorla Académica ou 

ProrJ«lnnal 

Licenciatura na área de DMGI DGT DGET Técnico Superior Arquitetura 

Licenciatura na área do 
DMGI DGT DGET Técnico Superior Planeamento Regional e 

Urbano 

DMGI DGT DGET Técnico Superior Licenciatura 

DGT DGET Técnico Superior licenciatura na área de DMGI Arquitetura 

MAPA OE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabilldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica inerentes à respetiva ârea de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de licenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a muníci pes para esclarecimentos. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallfic.ado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente elaboração de estudos de alinhamento viário 
de suporte ao desenho urbano para vias de trânsito local ou vias de 
distribuição; emissão de parecer no âmbito de pedido de alinhamentos 
provisórios e estudos viários nas vias de trânsito local ou vias de distribuição, 
com vista à elaboração de propostas de decisão. 

1-.�._11..c, \.UI ,;; --•-· . .,.unu .......... _, ....... .,. '""-- '--'-'' 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especfalização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, lncumblndo•lhe genericamente o estudo, Inventariação e 
caracterização do património cultural e arquitetónico locais com funções 
consultivas nas competências centrais da Divisão e na elaboração das 
propostas de decisão, colaboração no processo de avaliação do estado de 
conservação do edificado concelhio, análise e Informação de pedidos de - - -

Exerce, com responsabllidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes à respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupc, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado, incumbindo-lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de llcenclamento, 
comunicação prêvla, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

0U)7•1020 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anállse da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados: Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anállse da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o servlÇOi Relacionamento interpessoal. 
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DM DEP DIV 

DMGI DGT OGET 

OMGI OGT OPEL 

OMGI OGT OPEL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Chefe de Divisão 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Profissional 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura 

12º ano de escolaridade, 
cu curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultlvas, de estudo, 
planeamento, programac;:io, avallação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica inerentes à respetiva área de espedallzação e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de llcenclamento, 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurldlco da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgãnlca, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam slmpllficar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprlmento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatários; analisa pareceres dos técnicos, emitindo 
apreciações de suporte à decisão superior, relativamente a licenciamentos, 
comunicações prévias , pedidos de informação prévia , certidões e demais 
pedidos e procedimentos direta ou Indiretamente relaclonados com Intenções 
de llcenclamento urbanístico no âmbito da divisão, assim como efetua 
atendimento de munícipes e técnicos para esclarecimentos; divulga junto dos 
trabalhadores os documentos Internos e as normas de procedimento a adotar 
pelo serviço, bem como debate e esclarece as ações a desenvolver para 
cumprimento dos objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a 
responsablllzação por parte dos trabalhadores; procede de forma objetiva à 
avaHação do desempenho dos trabalhadores da sua unidade orgânica e 
identifica as necessidades de formação especifica desses trabalhadores; 
procede ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do 
pen'odo normal de trabalho por parte dos trabalhadores na sua unidade 
orgânica. 

Exerce, com base em diretivas bem deflnid�s e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais. e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equlvalente, Incumbindo
lhe genericamente o apoio administrativo à chena de Divisão com atribuições 
a nível do atendimento telefónico e assuntos conexos1 registo e distribuição 
de processos SPO e GOCC e dados estatísticos Internos 

02-07-2020 

Perfll de Competências Vinculo Estado Posto 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

CTFP - Tempo 
Indeterminado Vago 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da Informação e sentido critico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Representação e 
colaboração lnstltucional. 

Regime Ocupado Substituição C.M.C. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP _ T melhoria :ontinua; Trabalho �e equipa e lndete��:dºo cooperaçao; Relacionamento interpessoal; • ..-�. 
Responsabllldade e co 1Pfl:i��?fci�� ··· :· · 

_;#'!i Jj o �- � ►  
r;;;,E1,--���;:=e:,c.J:ni __ :§! s 

Ocupado 

S29 -71S 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM OEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade 
Pr""ffc:slonal 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes à respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 

Licenciatura na área de autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos DMGI DGT DPEL Técnico Superior Arquitetura graus de complexidade, executa outras atividades de apoío geral e 
especializado, incumbindo�lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de llcenclamento, 
comunicação prêvla, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica inerentes ã respetiva área de especlalizac;ão e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 

Licenciatura na área de autonomamente ou em grupo1 análises, pareceres e projetos com diversos DMGI DGT DPEL Técnico Superior Arquitetura graus de complexidade, executa outras atlvidades de apoio geral e 
especlallzado, lncumblndo·lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urban{stlcas de licenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Exerce, com responsabilldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcac;ão de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes à respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 

Licenciatura na área de autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
DMGI DGT OPEL Técnico Superior Arquitetura graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

especializado, lncumblndo·lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de licenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edtncação, bem como o atendimentos a municipes para esclarecimentos. 

Exerce, com responsabilldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualif icado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de mêtodos e processos 
de natureza têcnica inerentes à respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 

Técnico Superior Licenciatura na ârea de autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
DMGI DGT DPEL Arquitetura graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

especializado, lncumblndo·lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanlstlcas de llcenclamento, 
comunicação prévia, pedidos de informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Juridlco da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munlctpes para esclarecimentos. 

02·07-2020 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organlzaçãoi Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especlallzados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Vinculo 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 
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DM DEP DIV 

DMGI DGT OPEL 

DMGI DGT DPEL 

DMGI DGT DPEL 

DMGI DGT 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Prnfleslonal 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura na ârea de 
Arquitetura 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe sefa 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica inerentes à respetiva área de especialização e formação 
acadêmlc.a, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe nomeadamente a emlssào de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de licenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no ãmblto do Regime Juridlco da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultlvas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica inerentes â respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de licenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanlzaç5o e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallncado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes à respetiva área de especialização e formação 
acadêmica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, anállses, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de licenciamento, 
comunicação prêvla, pedidos de informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente. 

0:Z·07·l0:Z0 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; AnáUse da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especlallzados e 
e>cperlêncla; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especlallzados e 
experiência; Responsabllidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

, .... _ . . .  ·· ·� 

Vinculo 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

Realização e orientação para rhsultado~ �  
Organização e método d e  tra �lho; Adaptaçã� lrrffl. Q, 0 melhoria continua; Trabalho , e equl��t,��:; �•= 
cooperação; Relacionamento hterp�o�.. 
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Estado Posto 

Ocupado 

Vago 

Vago 

Ocupado 



DM DEP DIV 

DMGI DGT 

DMGI DGT 

DMGI DGT 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB 9orla 

Diretor de 
Departamento 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Area de Formaç5o 
Académica ou 

Profissional 

Licenciatura 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Define os objetivos de atuação da unidade orgânica que dirige, tendo em 
conta os objetivos gerais estabelecidos; constrói uma visão estratégica e 
missão para o Departamento, devendo garantir a sua assunção por parte de 
todos os trabalhadores; orienta, controla e avalia o desempenho e a eficiência 
dos servlços dependentes com vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar; garante a coordenação das 
atividades e a qualidade técnica da prestação de serviços na sua 
dependência; gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e 
tecnológlcos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando 
medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a 
qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o 
cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestaç3o do serviço, tendo em 
conta a satisfação do interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento 
profissional no local de trabalho; divulga Junto dos trabalhadores os 
documentos Internos e as normas de procedimento a adotar pelo serviço, 
bem como debate e esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos 
objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a responsablllzação 
por parte dos trabalhadores. Coordena e orienta estrategicamente o 
desenvolvimento da estrutura de governança local da Rede Social. Assegura a 
Implementação dos instrumentos de planeamento e funcionamento da Rede 
Social. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes à respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, lncumbindo·lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de llcenclamento, 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes a respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, lncumblndo·lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanistlcas de licenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

02•07•2020 

Perfil de Competências 

liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Anàllse da informação e sentido critico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Decisão; Representação e 
colaboração Institucional. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviÇ0i Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anállse da Informação e sentido 
crítico; Conh.e���e��os e 
experiência f{esp:.-_::-:.:1 �misso �m 
o serviço; R lacior'lamento Jitjrpesso

�
� () 

� ► �--- - � - J c::, f � 

Vinculo 

Comissão de 
Serviço 

CTFP - Tempo 
[ndeterminado 

CTFP • Tempo 
lndeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Vago 

Vago 
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DM OEP 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

DMGI OIT 

OIV UNI/G cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

DMSL GCGC Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Profl .. lnn•I 

12° ano de escolarldade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

DMSL GCGC Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

DMSL GCGC Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

DMSL GCGC Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA OE PESSOAL 2020 ........ • ... �.. ,.:--•• ?""•· •·-:• • ., • •  Jo·•· 
i.._ _ _../:1.;-.�j i:c.-,..-..�1:�t ,:: �:�: 

AtrlbulçJo Competências/Atividade Perfil de Competências 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de Realização e orientação para resultados; 
natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas respetivas Organização e método de trabalho; Adaptação e 
áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente a cobrança de cooperação; Relacionamento interpessoal; 
valores Inerente à área funcional onde se encontra Integrado. Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
c:omplexldade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao rundonamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe 

Vinculo 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

genericamente entre outras atividades análogas, proceder à abertura e aterro O . t - 1 • bll T b lh d 
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decomposto; colaborar nos pequenos trabalhos de reparação e de pintura dos O eranc ª press O e con rar e ª es. 
cemitérios; cuidar e manter o bom estado de limpeza e conservação de todos 
os espaços e das campas dos cemitérios. Pode aplicar produtos 
fitofarmacêuticos, quando tal seja necessário, desde que seja possuidor de 
habilitação e titulo para o eíelto. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente entre outras atividades análogas, proceder à abertura e aterro Orientação para O serviço público; Trabalho de de sepulturas, ao depósito e levantamento dos restos mortais; ablr a e ulpa e coopera ão· Relacionamento Inter essoal· CTFP • Tempo 

�:����:s:it::I��:r:����:!!�e
e
n�!

s

!�����!°:eºr:����o
e

:
t

!!
º

;f�:�;�os T�lerãncla à pres�ão'e contrariedades. P ' 1ndetermlnado 

cemitérios; cuidar e manter o bom estado de limpeza e conservação de todos 
os espaços e das campas dos cemitérios. Pode aplicar produtos 
fitofarmacéuticos, quando tal seja necessário, desde que seja possuidor de 
habilitação e titulo para o efeito. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem deflnldas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe 
generkamente entre ou�ras atividades análogas, proceder à abertura e aterro Orientação para 0 serviço úblico; Trabalho de de sepulturas, ao depósito e levantamento dos restos mortais; �bir a equipa e <:aoperação; Rela�lonamento interpessoal; CTFP - Tempo 
sepultura aquando da exumação e assegurar que o cadáver esta totalmente Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 
decomposto; colaborar nos pequenos trabalhos de reparaç:Jo e de pintura dos 
cemitérios; cuidar e manter o bom estado de limpeza e conservação de todos 

•

. 

-.-.. :::0. ·· ·' 

• ..-:-. 
os espaços e das campas dos cemltêrlos. Pode aplicar produtos �--.::;. 

(1) fltofarmacêutlcos, quando tal seja necessário, desde que seja possuidor de .,. • • .,.._ habllltação e título para o erelto. .;r-' 
r-?""""� '? 

02.07-2020 

----•---.A-

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

S33 • 71S 



Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV 
AB gorla 

Académica ou 
Proflsslonal 

Licenciatura na área da DMG! D!T DMSL GCGC Técnico Superior Gest3o 

DMGI DIT DMSL GCGC Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

DMGI DIT DMSL GCGC Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

12º ano de escolaridade, 
DMGI DIT DMSL GCGC Assistente Técnico ou curso que lhe seja 

equiparado 

DMGI DIT DMSL GCGC Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam rundamentar e preparar a 
dedsào, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Desempenha funções de natureza e)(ecutiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgaos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente entre outras atividades análogas, proceder â abertura e aterro 
de sepulturas, ao depósito e levantamento dos restos mortais; abir a 
sepultura aquando da exumação e assegurar que o cadáver está totalmente 
decompostoi colaborar nos pequenos trabalhos de reparação e de pintura dos 
cemitérios; cuidar e manter o bom estado de limpeza e conservação de todos 
os espaços e das campas dos cemitérios. Pode aplicar produtos 
fitofarmacêutlcos, quando tal seja necessário, desde que seja possuidor de 
habilitação e titulo para o efeito. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente entre outras atlvídades análogas, proceder à abertura e aterro 
de sepulturas, ao depósito e levantamento dos restos mortais; abir a 
sepultura aquando da exumação e assegurar que o cadáver está totalmente 
decomposto; colaborar nos pequenos trabalhos de reparação e de pintura dos 
cemitérios; cuidar e manter o bom estado de limpeza e conservação de todos 
os espaços e das campas dos cemitérios. Pode aplicar produtos 
fitorarmacêuticos, quando tal seja necessário, desde que seja possuidor de 
habilitação e titulo para o efeito. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cllente. 

,11n> IUll',VII;� 01:: llfól�u•,:;;._._. ._.,.._._ .. �I fd1 Ut: \..Ql<l'-�,:;;1 "º"" uu 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
comple)(ldade variàvels e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente entre outras atividades análogas, proceder â abertura e aterro 
de sepulturas, ao depósito e levantamento dos restos mortais; abir a 
seputtura aquando da exumação e assegurar que o cadáver está totalmente 
decomposto; colaborar nos pequenos trabalhos de reparação e de pintura dos 
cemitérios; cuidar e manter o bom estado de limpeza e conservação de todos 
os espaços e das campas dos cemitérios. Pode aplicar produtos . ... . 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relaclonamento interpessoal. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Onentação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento ,nterpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e mêtodo de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância â pressão e contrariedades. 

,.. . .. . . .. ... ,,.,,_ . . 
Vinculo Estado Posto 

CTFP . Tempo 
Ocupado Indeterminado 

CTFP - Tempo Ocupado Indeterminado 
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..... '. ... ,i ' •• �. J J 
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,,P-' ' Jt CTFP - Tempo ���º'". .. 

Indeterminad .-- .... -�· 

CTFP - Tempo 
Indeterminado Ocupado 
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DM DEP 

DMGI OIT 

DMGI orr 

DMG! DIT 

DMG! orr 

DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

DMSL GCGC Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 
Proflsslonat 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

DMSL GCGC Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

DMSL GCGC Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

DMSL GCGC Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

f)(erce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas respetivas 
áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, assim como a 
cobrança de valores Inerente à área funcional onde se encontra Integrado. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Vinculo 

CTFP . Tempo 
lndete®lnado 

genericamente entre outras atividades análogas, proceder à abertura e aterro Onenta ão ara O servi O úbhco. Trabalho de de sepulturas, ao depósito e te .. vantamento dos restos �ortals; �bir a equipa ; co�peração· R;la�ionam�nto Inter essoal· CTFP - Tempo 
sepultura aquando da exumaçao e assegurar que o cadaver esta totalmente Tolerância à pressão'e contrariedades. P ' lndeterm,nado 
decomposto; colaborar nos pequenos trabalhos de reparação e de pintura dos 
cemitérios; cuidar e manter o bom estado de limpeza e conservação de todos 
os espaços e das campas dos cemitérios. Pode aplicar produtos 
fitofarmacêutlcos, quando tal seja necessário, desde que seja possuidor de 
habllltação e titulo para o efeito. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente entre outras atividades análogas, proceder à abertura e aterro Orientação para O serviço público; Trabalho de de sepulturas, ao depósito e levantamento dos restos mortalsi �blr a e ui a e coo era ão· Relacionamento Inter essoal · CTFP - Tempo 
sepultura aquando da exumação e assegurar que o cadáver esta totalmente T�le�ncia à �res�ão 'e contrariedades. P ' Indeterminado 
decomposto; colaborar nos pequenos trabalhos de reparação e de pintura dos 
cemitérios; cuidar e manter o bom estado de limpeza e conservação de todos 
os espaços e das campas dos cemitérios. Pode aplicar produtos 
ntofarmacêutlcos, quando tal seja necessário, desde que seja possuidor de 
habilitação e título para o efeito. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente entre outras atividades análogas, proceder à abertura e aterro Orientação para O serviço público; Trabalho de de sepulturas, ao depósito e levantamento dos restos mortais; ablr a equipa e cooperação· Relacionamento Interpessoal; CTFP - Tempo 
sepultura aquando da exumação e assegurar que o cadáver está tot�lmente Tolerância à press5o'e contrariedades. Indeterminado 
decomposto; colaborar nos pequenos trabalhos de reparação e de pintura dos 
cemitérios; cuidar e manter o bom estado de limpeza e conservação de todos 
os espaços e das campas dos cemitérios. Pode aplicar produtos 
fitofarmacêutlcos, quando tal seja necessário, desde que seja possuidor de 
habllltação e título para o efelto. 

02•07•2020 

, _____ _ 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

..... ... .. . .. ... , .... 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 

DM DEP DIV AB gorla 
Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto ProfJssronal 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo•lhe 
genericamente entre outras atividades análogas, proceder â abertura e aterro 

Orientação para o serviço público; Trabalho de de sepulturas, ao depôsito e levantamento dos restos mortaís; abir a CTFP • Tempo DMGI DIT DMSL GCGC Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 
sepultura aquando da exumação e assegurar que o cadâver está totalmente equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 

Indeterminado Vago 
decomposto; colaborar nos pequenos trabalhos de reparação e de pintura dos Tolerância à pressão e contrariedades. 
cemitérios; cuidar e manter o bom estado de llmpeza e conservação de todos 
os espaços e das campas dos cemitérios. Pode aplicar produtos 
fitofarmacêuticos, quando tal seja necessário, desde que seja possuidor de 
habilitação e titulo para o efeito. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade varlâveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente entre outras atividades análogas, proceder à abertura e aterro 

Onentaç�o para o serviço pUbhco; Trabalho de 
DMGI DIT DMSL GCGC Assistente Operacional Escolaridade obrigatória de sepulturas, ao depósito e levantamento dos restos mortais; ablr a 

equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; CTFP • Tempo Vago sepultura aquando da exumação e assegurar que o cadáver está totalmente 
Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

decomposto; colaborar nos pequenos trabalhos de reparação e de pintura dos 
cemitérios; cuidar e manter o bom estado de limpeza e conservação de todos ........ , 
os espaços e das campas dos cemitérios. Pode aplicar produtos ""'='""'"§""--

}i fltofarmacêutlcos, quando tal seja necessário, desde que seja possuidor de --A.� habilitação e título para o efeito. 
p!P''·- �-

•.• 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com � r e::) 
ffl 

enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, o ::a planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos Orientação para resultados; Planeamento e r -..., organização; Análise da informação e sentido 

)> 
�!'dO C: DMGI DIT DMSL UGEM Técnico Supedor Licenciatura na área da de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 

critico; Conhecimentos especializados e CTFP - Tempo 

� 
Engenharia Clvll especlalizac;ão e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado (j) , .... r-decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

o serviço; Relacionamento Interpessoal. o . 
especializado. )> ld r,...) i-- 8 ""' 

VJ - e:> 
Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 1111 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 

Orientação para resultados; Planeamento e --planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
organização; Análise da informação e sentido 

�o } DMGI DIT DMSL UGEM Técnico Superior Licenciatura na área de de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
critico; Conhecimentos especializados e CTFP . Tempo 

Arquitetura especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
experiência; Responsabllldade e compromisso com Indeterminado 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. ~---- .... , ..... :,:: 

-·-
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 

Licenciatura na ârea da especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a Orientação para resultados; Planeamento e 
UGEM Técnico Superior Engenharia de Proteção decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com organização; Iniciativa e autonomia; CTFP - Tempo Ocupado DMGI DIT DMSL 

diversos graus de complexidade, nomeadamente, no que respeita à área de Responsabilidade e compromisso com o serviço; Indeterminado Civil 
gestão de edificlos, à área de manutenção de equipamentos (sistemas Tolerância à pressão e contrariedades. 
automáticos de deteção de Incêndio (SADI)J, assim como a gestão do 
respetivo contrato desta prestação de serviços, e a gestão e controlo da 
Implementação das medidas de autoproteção nos edlficlos municipais, entre 
outras. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

. .. .. , .. .. ., ............ 
UNI/G Cargo/Carrefra/Cate Area de Formação 

DM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto AB gorla Proflsslonal 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de Realização e orientação para resultados; 

12º ano de escolaridade, complexldade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP • Tempo DMGI DIT DMSL UGEM Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria contínua; Trabalho de equipa e Ocupado 
equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 

arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
economato e atendimento ao cllente. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos Orientação para resultados; Planeamento e 

DMGI DIT DMSL UGEM Técnico Superior Licenciatura na área de de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de organização; Iniciativa e autonomia; CTFP • Tempo Vago Engenharia Eletrotécnica especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a Responsabilidade e compromisso com o serviço; Indeterminado 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Tolerância à pressão e contrariedades. 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

•!.-&.Ã",;�.J• .. especializado. . ... � . ···-
.m fi o _,_ -_. )>• 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com ti ,.;::..,...b,>Ç- 1 � enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
)> planeamento, programação, avaliaç:Io e de aplicação de métodos e processos Orientação para resultados; Planeamento e = Licenciatura na área de de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de organização; Iniciativa e autonomia; CTFP . Tempo o V( 

... ;o DMGI DIT DMSL UGEM Técnico Superior Engenharia Mecânica especialização e formação acadêmlca, que visam fundamentar e preparar a Responsabilidade e compromisso com o serviço; Indeterminado -.J 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Tolerância à pressão e contrariedades. }> '-- "" ► 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

� 
- e:= 

5P � especializado. .-. e - . . ... 
� -, c:5 ""' z 
(J �10 Organiza as atividades da unidade, de acordo com o plano de atividades Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 

definido e procede à avaliação dos resultados alcançados; distribui, orienta e serviço públiCOi Planeamento e organizaçãOi �-
� DMGI DIT DMSL UGEM Dirigente Intermédio Licenciatura controla a execução e qualidade técnica do trabalho produzido, assegurando a Conhecimentos especializados e experiência; CTFP . Tempo 

vc:= r, de 3.0 Grau gestão dos trabalhadores Integrados na unidade e a prossecução das Análise da informação e sentido crítico; Trabalho Indeterminado 
atribuições previstas na Regulamento de Organização dos Serviços do de equipa e cooperação; Representação e 
Municipio. colaboração lnstltuclonal. -�-
Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu Orientação para o serviço público; Trabalho de 

DMGI DIT DMSL UMAD Encarregado Escolaridade obrigatória sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e realiza tarefas de equipa e cooperação; Coordenação; CTFP . Tempo Ocupado Operacional programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal Relacionamento Interpessoal; Tolerância â pressão lndetennlnado 
sob sua coordenação. e contrariedades. 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu Orientação para o serviço público; Trabalho de 

DMGI DIT DMSL UMAD Encarregado Escolaridade obrigatória sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e realiza tarefas de equipa e cooperaçáo; Coordenação; CTFP - Tempo Ocupado Operacional programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal Relacionamento Interpessoal; Tolerância â pressão Indeterminado 
sob sua coordenação. e contrariedades. 

02-07-2020 S37 -71S 



DM DEP 

OMGI DIT 

DMGI DIT 

OMGI DIT 

DMGI DIT 

DIV 

DMSL 

DMSL 

DMSL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

UMAO Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

UMAO Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente aplicar camadas de tinta, verniz ou outros produtos afins, 
principalmente sobre superfícies de estuque, reboco, madeira e metal para as 
proteger e decorar, utilizando os dispositivos de pintura e utensílios 
apropriados; aplicar primário, betumes e toda a reparação/preparação 
necessária anterior à pintura; executar acabamentos dos trabalhos efetuados 
pela carpintaria e serralharia, bem como do mobiliário urbano e municipal; 
conhecimentos na aplicação de colocação de pladur. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumbindo·lhe 
genericamente a execução e manutenção de sinalização vertical e horizontal 
bem como assegurar a execução e montagem de sinalização temporária; 
colocar, retirar e substituir o material de slnallzação e seus acessórios; 
proceder â correção de sinais que se encontram fora da sua posição normal 
ou do fim para que forma colocadas; executar os trabalhos preparatórios de 
sinalização de vias. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexldade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente executar tarefas de servente na construção de fundações, na 
construção de estruturas de alvenaria e aplicação de acabamentos em muros 
de espera suporte e vedação de natureza precária ou permanente; em 
entalpamentos e demolições de construções; na Instalação de guardas de 
segurança e elementos de mobiliário urbano diverso; nas tarefas de 
construção, manutenção e conservação de passeios (lancis e calçada), valetas 
e pavlmentos em calçada, limpeza de coberturas, cal eiras e tubagens das 
drenagens dos edifícios municipais. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares1 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumblndo41he 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d I Pd Tolerdncia à pressão e contrariedades. n eterm na 0 

Orientação para o :erviço públi co; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperaçao; Relacionamento interpessoal; 1 d t . Pd Tolerância à pressão e contrariedades. n e ermma 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Tolerância â pressão e contrariedades. 

generica�ente executar tarefas de servente na construção de fundações, na Orientação ara O servi
�

o 
P� 

o; Tr�lh� construçao de estruturas d: alvenaria e apllcaçã? de acabamentos em muros e ui a e co peração; Re e.n��te�;, pai; CTFP • Tempo 
de espera suporte e vedaçao de natureza_ precána ou pe�anente; em T�le�âncla i pressid"�on rd'és. y- Indeterminado 
entalpamentos e demolições de construçoes; na lnstalaçao de guardas de 

� 
7 segurança e elementos de moblllárlo urbano diverso; nas tarefas de �fjl s-
� 

construção, manutenção e conservação de passeios (lands e calçada), valetas 

� � )> 
e pavimentos em calçada, limpeza de coberturas, caleiras e tubagens das e:> 

;� -r, drenagens dos edifícios municipais. 
[) ,-..:. -..,1 � Ç;;: 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

538 · 71 



MAPA DE PESSOAL 2020 

. . . . ... "' . Area de Formação 
DM DEP DIV UNI/G Cargo/Ca,relra/Cate Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfll de Competências Vinculo Est;,do Posto AB gorla Proflss•ftftal 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe Ortentac;ão para o serviço pUbllco; Trabalho de 

DMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória genericamente a execução e manutenção de slnallzação vertical e horizontal equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; CTFP • Tempo Ocupado bem como assegurar a execução e montagem de slnallzac;3o temporária; (ndetermlnado 
colocar, retirar e substituir o material de slnallzação e seus acessórios; Tolerância à pressão e contrariedades. 
proceder ã correção de sinais que se encontram fora da sua posição normal 
ou do fim para que forma colocadas; executar os trabalhos preparatórios de 
sinalização de vias. 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu Orientação para o serviço pübllco; Trabalho de 
DMGI DIT DMSL UMAD Encarregado Escolaridade obrigatória sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e realiza tarefas de equipa e cooperação; Coordenação; CTFP . Tempo Ocupado Operacional programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal Relacionamento Interpessoal; Tolerância ã pressão Indeterminado 

sob sua coordenação. e contrariedades. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade vartávels e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente aplicar camadas de tinta, verniz ou outros produtos afins, Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP . Tempo DMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória princlpalmente sobre superfícies de estuque, reboco, madeira e metal para as equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Ocupado 
proteger e decorar, utlllzando os dispositivos de pintura e utensíllos Tolerância à pressão e contrariedades. 
apropriados; aplicar primário, betumes e toda a reparação/preparação 
necessária anterior à pintura; executar acabamentos dos trabalhos efetuados 
pela carpintaria e serralharia, bem como do moblllário urbano e munlclpal; 
conhecimentos na apllcação de colocação de pladur. 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operaci onais afetos ao seu Orientação para o serviço público; Trabalho de 

DMGI DIT DMSL UMAD Encarregado Escolaridade obrigatória sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e realiza tarefas de equipa e cooperação; Coordenação; CTFP • Tempo Ocupado 
Operacional programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal Relacionamento Interpessoal; Tolerância â pressão Indeterminado 

sob sua coordenação. e contrariedades. 
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DM DEP 

DMGI DIT 

DMGI orr 

DMGI DIT 

DIV 

DMSL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 
Profissional 

UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

DMSL UMAO Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente Instalar, conservar e reparar circuitos e aparelhagem elétrica; 
guia frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas cu outras 
especificações técnicas; Instala as máquinas, aparelhos e equipamentos 
elétricos, sonoros, caloríficos, luminosos ou de força motriz; determina a 
poslç5o e instala órgãos elétricos, nomeadamente, quadros de distribuição, 
caixas de fusíveis e de derivação, contadores, entre outros; dispõe e fixa os 
condutores ou corta, dobra e assenta adequadamente calhas e tubos 
metállcos, plásticos ou de outra matéria; executa e Isola as ligações de modo 
a obter os circuitos elétricos pretendidos; localiza e determina as deficiências 
de Instalação ou de funcionamento; desmonta se necessário, determinados 
componentes da instalação; aperta, solda, repara por qualquer outro modo ou 
substitui os conjuntos, peças ou fios deficientes e procede à respetiva 
montagem; colabora na montagem e desmontagem de estruturas elétricas 
em espaços públicos, no âmbito da Iluminação pübllca e para fins lúdicos ou 
culturais. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente a execução e manutenção de sinalização vertical e horlzontal 
bem como assegurar a execução e montagem de sinalização temporária; 
colocar, retirar e substituir o material de sinalização e seus acessórios; 
proceder à correção de sinais que se encontram fora da sua posição normal 
ou do fim para que forma colocadas; executar os trabalhos preparatórios de 
sinalização de vias. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indlspensâvels ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente aplicar camadas de tinta, verniz ou outros produtos afins, 
principalmente sobre superfícies de estuque, reboco, madeira e metal para as 
proteger e decorar, utilizando os dispositivos de pintura e utenslllos 
apropriados; apllcar primário, betumes e toda a reparação/preparação 
necessârta anterior à pintura; executar acabamentos dos trabalhos efetuados 
pela carpintaria e serralharia, bem como do mobiliário urbano e municipal; 
conhecimentos na aplicação de colocação de pladur. 

02•07-2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d �mp
d
o 

Toleráneta à pressão e contrariedades. n etermma 0 

Orientação para o serviço pübllco; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; I d t 
emp

d
o 

Tolerância â press3o e contrariedades. " e errrnna 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacíonamento interpessoal; 1 d t �
mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. " e erm na 0 ·�-
:::t::11 � 
M1 : � Í 

,-.l , . ,, . ., ••. ,,..,..,,.  

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

S40-715 



DM DEP 

DMGI DIT 

OMGI OIT 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

DIV 

DMSL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorl.1 

UMAD Encarregado 
Operacional 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

Escolaridade obrigatória 

OMSL UMAO Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

DMSL UMAD Encarregado 
Operacional Escolaridade obrigatória 

DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

OMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

E><erce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 
sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e reallza tarefas de 
programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 
sob sua coordenação. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; CTFP • Tempo 
Relaclonamento interpessoal; Tolerância ã pressão Indeterminado 
e contrariedades. 

Estado Posto 

Ocupado 

gene�cament� as�egurar tarefas de manutenção e conserv�ção da r�de viária Orientação ara O servi O übllco· Trabalho de 

:�����n�:d:f ::r�{����;;�o:;1::��E:��;�v:;;�;:1:i ;I�::.�:· ���::n�1�
º

1���:�:�; e�����;!:�:;:�. 
interpessoal; �:;���:dºo 

preparação das superficles a reparar e pavimentar; dlllgencla a manutenção, 
conservação e limpeza do equipamento e da mangueira, providenciando a 
reparação de eventuais avarias; assegura a utlllzaçiio correta do equipamento 
de proteção lndlvídual e coletiva. 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 
sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e realiza tarefas de 
programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 
sob sua coordenação. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente executar tarefas de servente na construção de fundações, na 
construção de estruturas de alvenaria e aplicação de acabamentos em muros 
de espera suporte e vedação de natureza precária ou permanente; em 
entaipamentos e demolições de construções; na Instalação de guardas de 
segurança e elementos de mobiliário urbano diverso; nas tarefas de 
construção, manutenção e conservação de passeios (faneis e calçada), valetas 
e pavimentos em calçada, limpeza de coberturas, calelras e tubagens das 
drenagens dos edifícios municipais. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carâcter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente executar tarefas de servente na construção de fundações, na 
construção de estruturas de alvenaria e aplicação de acabamentos em muros 
de espera suporte e vedação de natureza precária ou permanente; em 
entaipamentos e demolições de construções; na Instalação de guardas de 
segurança e elementos de moblliárlo urbano diverso; nas tarefas de 
construção, manutenção e conservação de passeios (lancls e calçada), varetas 
e pavimentos em calçada, limpeza de coberturas, caleiras e tubagens das 
drenagens dos edifícios municipais. 

02·07•2020 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; 
Relacionamento interpessoal; Tolerância â pressão 
e contrariedades. 

Ocupado 

:�! o 
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g �-1� � �::i�r;;;� f) � � upatlq_J r· � p '-li;� "- '.: ,Y 
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:i> �� ,....., !os e U) = -, . � t � ..,,.�- l 
Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tei O � ..,,_ equipa e cooperação; Relaclonamento Interpessoal; 

lndeterml, :do ;t!f, �ir'& � -::: Tolerâncfa à pressão e contrariedades. 
't_ ,.: >' 

"' _, - :.P r 

Orientação para o serviço pübllco; Trabalho de CTFP . Tempo equipa e coopera�o; Relacionamento interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 
Ocupado 

541 • 715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação �- . .. , . .. , ... , �· .. 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorra Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfll de Competências Vinculo Estado Posto 

Proflsslonal 

Desempenha funções de natureza e)(etutlva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e e)(ecuta tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente a manutenção das canalizações dos edificlos, equipamentos e Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo DMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória jardins municipais, assentando tubagens, louças e acessórios necessários; equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Ocupado 
corta e rosca tubos de chumbo, plãstico, ferro, flbrodmento e materiais afins; Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 
assegura a manutenção dos lagos municipais, nomeadamente através da sua 
limpeza e conservação; efetua desentupimentos em Instalações municipais; 
colabora na montagem e desmontagem de estruturas Integradas em espaços 
públicos para fins lúdicos ou culturais. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerals bem definidas e com graus de 
complexldade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgaos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente construir e aplicar na oficina estruturas metálicas ligeiras para 
edifícios, pontes, caldeiras, guarda corpos, caixilharias ou outras obras; 

A. � n Interpretar desenhos e outras especificações técnfcasi cortar chapas de aço, Orientação para o serviço público; Trabalho de 
DMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória perfiladas de aluminlo e tubos, por melo de tesouras mecânicas, maçaricos equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; CTFP empo _ til!� 

� 
serras, ou por outros processos; utilizar diferentes matérias para as obras a Tolerância à pressão e contrariedades. lndeten inad� 
reallzar, materlal de corte, de soldar e de aquecimento; enformar chapas e li � 
perfilados de pequenas secções; furar e estaria os furos para os parafusos e 

)> rebites; executar a ligação de elementos metálicos, por melo de parafusos, 
rebites, solda com máquina de eletródios, sem! automática, ou outros º( ....... r 

JJ processos; executar outras tarefas simples não especificadas de carácter ► manual. '--
� (J) - e: s ,- ;p 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou u� ,..,., 
� 

e 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de � - e::, z complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 

(J) 
-

� -
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe e::, 

·
º genericamente assegurar tarefas de manutenção e conservação da rede viária Orientação para o serviço público; Trabalho de através da aplicação de betão betuminoso e de massas asfáltlcas a frio, CTFP - T, rnpo ,;.,,; 

i,;,,o· 

� 
DMGl DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória aplicação de betão betuminoso em ações de pavimentação sem equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indetenn 1hado 

( �� pavimentadora, ou ações de pavimentação com espalhador; limpeza e Tolerância à pressão e contrariedades. 
preparação das superfícies a reparar e pavimentar; dillgencla a manutenção, 

1 ... " ·- ._,..,4· r 
conservação e limpeza do equipamento e da mangueira, providenciando a i- --
reparação de eventuais avarfas; assegura a utilização correta do equipamento 
de proteção Individual e coletiva. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecánlco, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente colaborar na montagem e desmontagem de estruturas 
Integradas em espaços públlcos para fins lúdicos ou culturais, apoiar as Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo DMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória cargas, descargas, transporte, montagem e desmontagem de palcos, equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Ocupado 
gradeamentos, estruturas cobertas ou descobertas, bancadas, recintos Tolerância à pressão e contrariedades. 
desportivos e outros equipamentos; execução de mudanças de agregados 
familiares, executando cargas, descarga, transporte de bens móveis e 
eletrodomésticos; execução de outras tarefas simples, não especiflcadas de 
carácter manual, exigindo-se principalmente esforço físico e conhecimentos 
práticos. 
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OM DEP 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

DMGJ DIT 

DMGI OIT 

DIV 

DMSL 

UNI/G cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 

Prnflcsfonal 

UMAO Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

OMSL UMAO Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumbindo·lhe 
genericamente a manutenção das canallzac;ões dos edifícios, equipamentos e 
Jardins municipais, assentando tubagens, louças e acessórios necessãrios; 
corta e rosca tubos de chumbo, plástico, ferro, flbrocimento e materiais afins; 
assegura a manutenção dos lagos municipais, nomeadamente através da sua 
limpeza e conservação; eretua desentupimentos em Instalações municipais; 
colabora na montagem e desmontagem de estruturas Integradas em espaços 
públicos para fins lúdicos ou culturais. 

Desempenha runções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem deflnldas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente a manutenção das canallzac;ões dos edifícios, equipamentos e 
Jardins municipais, assentando tubagens, louças e acessórios necessários; 
corta e rosca tubos de chumbo, plástico, ferro, flbroclmento e materiais afins; 
assegura a manutenção dos lagos municipais, nomeadamente através da sua 
limpeza e conservação; efetua desentupimentos em Instalações municipais; 
colabora na montagem e desmontagem de estruturas integradas em espaços 
públicos para fins lúdicos ou culturais. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d �mp
d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. " eterm,na 0 Ocupado 

Desempenha funções de natureza e,ecutlva, de carácter manual ou � c;d. � LtL. � mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de - � l v 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, (J) �l ' '110 indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 1. 
genericamente assegurar o contacto entre os serviços, efetuar a receção e �-

-

entrega de expediente e encomendas; transportar máquinas, artigos de 

:C :::, � escntóno e documentação diversa entre gabinetes; acompanhar os visitantes Orientação para o serviço público; Trabalho de CTF _ T Y 
aos locais pretendidOSi estampllha correspondência e procede à reprodução equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; l d 

e Ocupada; r 
de documentos escritos ou desenhados, operando com fotocopiadoras ou Tolerãncia à pressão e contranedades. n e erm 

.. ·- ·.-�---ot-0 duplicadoras de mecânica simples e efetua pequenos acabamentos relativos à -.....;- -. 

mesma reprodução. colabora eventualmente nos trabalhos auxlllares de 
montagem, desmontagem e conservação de equipamentos, auxilia a 
execução de cargas e descargas, realiza tarefas de arrumação e distribuição, 
executa outras tarefas slmples, não especificadas, de carácter manual e 
exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos prãticos. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente aplicar camadas de tinta, verniz ou outros produtos afins, 
principalmente sobre superfícies de estuque, reboco, madeira e metal para as 
proteger e decorar, utilizando os dispositivos de pintura e utensílios 
apropriados; aplicar primário, betumes e toda a reparação/preparação 
necessária anterior à pintura; executar acabamentos dos trabalhos efetuados 
pela carpintaria e serralharia, bem como do mobillário urbano e municipal; 
conhecimentos na aplicação de colocação de pladur. 

01•07·1020 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d . Pd Tolerância à pressão e contrariedades. n eterm,na 0 Ocupado 

543 • 715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formaç5o 
DM DEP DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate Académica ou Atribuição Competências/ Atividade AB goria Proflse;fnnal 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo�lhe 
genericamente aplicar camadas de tinta, verniz ou outros produtos afins, 

OMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória principalmente sobre superficies de estuque, reboco, madeira e metal para as 
proteger e decorar, utilizando os dispositivos de pintura e utensílios 
apropriados; aplicar primário, betumes e toda a reparação/preparação 
necessária anterior à pintura; executar acabamentos dos trabalhos efetuados 
pela carpintaria e serralharia, bem como do mobiliário urbano e municipal; 
conhecimentos na aplicação de colocação de pladur. 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 

DMGI DIT OMSL UMAD Encarregado Escolaridade obrigatória sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e realiza tarefas de 
Operacional programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 

sob sua coordenação. 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 
Encarregado sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e realiza tarefas de DMGI DIT DMSL UMAD Operaclonal Escolaridade obrigatória programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 

sob sua coordenação. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo•lhe 
genericamente a construção de fundações; construção de estruturas de 

DMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória alvenaria e aplicação de acabamentos em muros de espera suporte e 
vedação, de natureza precária ou permanente; entalpamentos e demolições 
de construções; Instalação de guardas de segurança e elementos de 
moblllário urbano diverso; assegurar tarefas de construção, manutenção e 
conservação de passeios (lands e calçada), valetas e pavimentos em calçada, 
limpeza de coberturas, caleiras e tubagens das drenagens dos edlrlclos 
municipais. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumbfndo·lhe 
genericamente assegurar o contacto entre os serviços, efetuar a receção e 
entrega de expediente e encomendas; transportar máquinas, artigos de 
escritório e documentação diversa entre gabinetes; acompanhar os visitantes 

DMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória aos locais pretendidos; estampllha correspondência e procede à reprodução 
de documentos escritos ou desenhados, operando com fotocopiadoras ou 
dupllcadoras de mecânica simples e efetua pequenos acabamentos relativos à 
mesma reprodução, colabora eventualmente nos trabalhos auxiliares de 
montagem, desmontagem e conservação de equipamentos, auxllla a 
execução de cargas e descargas, realiza tarefas de arrumação e distribuição, 
executa outras tarefas simples, não especificadas, de carácter manual e 
exigindo principalmente esforço fisico e conhecimentos práticos. 

02·01·1020 

�-. .  
Perfil d e  Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP . Tempo equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; CTFP . Tempo 
Relacionamento interpessoal; Tolerância á pressão Indeterminado 
e contrariedades. 

Orientação para o serviço pübllco; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; CTFP • Tempo -:• 
Relacionamento Interpessoal; Tolerância à pre.ssão Indetenninad 
e contrariedades. 

o 
)> 
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Orientação para o serviço püblico; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; CTFP • Tempo o 
Tolerância à pressão e contrariedades. lndeterrninadc 

)> 

(f) 
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Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP . Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 
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MAPA OE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
OM OEP DIV Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 

AB gorla 
Profissional 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 

DMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória sector de atividade, por cujos resultados é responsãvel, e reallza tarefas de 
programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 
sob sua coordenação. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 

DMGI DIT DMSL UMAO Assistente Operaclonal Escolaridade obrigatória 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utlllzadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utlllzaç�o. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou  
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de  
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente a construção de fundações; construção de estruturas de 

DMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 
alvenarta e aplicação de acabamentos em muro.s de espera suporte e 
vedação, de natureza precária ou permanente; entalpamentos e demolições 
de construções; lnstalaçao de guardas de segurança e elementos de 
moblllário urbano diverso; assegurar tarefas de construção, manutenção e 
conservação de passeios (lancls e calçada), valetas e pavimentos em calçada, 
limpeza de coberturas, caleiras e tubagens das drenagens dos edifícios 
municipais. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente executar trabalhos em madeiras diversas, nomeadamente 
elaboração de caixilharias, móveis, estruturas para palcos, tascas, 
exposições; regularização dos elementos dos edifícios, desde pavimentos a 

DMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória portas e janelas, procedendo à sua aflnação e reparando-os quando 
necessário, ou procede à sua substituição; responsabilidade pelos 
equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, manutenção e 
reparação dos mesmos; colabora na montagem e desmontagem de estruturas 
Integradas em espaços públicos para flns lúdlcos ou culturais; executa outras 
tarefas simples não especificadas de carácter manual, exigindo-se 
conhecimentos práticos. 

0Z•07•10l0 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço pUblico; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; CTFP • Tempo 
Relacionamento Interpessoal; Tolerância à pressão Indeterminado 
e contrariedades. 

Orientação para o serviço püblico; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; CTFP • Tempo 

Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 

CTFP - Tempo 

Toleráncla à pressão e contrariedades. Indeterminado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP . Tempo 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 
Tolerância à pressão e contrariedades. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/ Atividade AB gorla Profissional 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumblndo•lhe 
genericamente colaborar na montagem e desmontagem de estruturas 
Integradas em espaços públicos para fins lúdicos ou culturais, apoiar as 

OMGI OIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolarldade obrigatória cargas, descargas, transporte, montagem e desmontagem de palcos, 
gradeamentos, estruturas cobertas ou descobertas, bancadas, recintos 
desportivos e outros equipamentos; execução de mudanças de agregados 
famlllares, executando cargas, descarga, transporte de bens móveis e 
eletrodomésticos; execução de outras tarefas simples, não especificadas de 
carácter manual, exigindo- se principalmente esforço físico e conhecimentos 
práticos. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 

OMGI D!T OMSL UMAO Assistente Operacional Escolaridade obrigatória genericamente a execução e manutenção de slna!Jzação vertical e horizontal 
bem como assegurar a execução e montagem de slnalização temporária; 
colocar, retirar e substituir o material de sinalização e seus acessórios; 
proceder â correção de sinais que se encontram fora da sua poslç3o normal 
ou do fim para que forma colocadas; executar os trabalhos preparatórios de 
slnallzação de vias. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente a construção de fundações; construç3o de estruturas de 
alvenaria e aplicação de acabamentos em muros de espera suporte e 
vedação, de natureza precária ou permanente; entaipamentos e demolições 

OMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória de construções; Instalação de guardas de segurança e elementos de 
moblllár1o urbano diverso; assegurar tarefas de construção, manutenção e 
conservação de passeios (lancls e e.alçada), valetas e pavimentos em calçada, 
limpeza de coberturas, caleiras e tubagens das drenagens dos edifícios 
municipais; apoio a eventos (coloca<;:ao e remoç�o de mastros); autonomia de 
conhecimentos profissionais que permitam a Implantação de um trabalho a 
partir de elementos desenhados, quantificando os materiais necessários. 

02-07-2020 

Perfil d e  Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; tndetermínado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; CTFP • Tempo 

Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP . Tempo equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 
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DM DEP 

DMGI OIT 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

OMGI DIT 

DIV 

DMSL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB geria 

Area de Formação 
Académica ou 

Profissional 

UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

OMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

DMSL UMAD Assistente Operaclonal Escolaridade obrigatória 

DMSL UMAO Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

AtrlbulçSo Competências/ Atividade 

Desempenha runções de natureza executiva, de carâcter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variâvels e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente executar trabalhos em madeiras diversas, nomeadamente 
elaboração de calxllharlas, móveis, estruturas para palcos, tascas, 
exposições; regularização dos elementos dos edifícios, desde pavimentos a 
portas e janelas, procedendo à sua afinação e reparando-os quando 
necessário, ou procede à sua substituição; responsabllldade pelos 
equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utlllzação, manutenç5o e 
reparação dos mesmos; colabora na montagem e desmontagem de estruturas 
Integradas em espaços públicos para fins lúdicos ou culturais; executa outras 
tarefas simples não especificadas de carácter manual, exiglndo•se 
conhecimentos práticos. 

Perfil de Competências Vínculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d �
mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n etermina 0 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
lndlspensâveis ao funcionamento dos órgãos e servlços, lncumbindo•lhe Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tem 0 genericamente exercer tarefas de revestimento e repara ção de pavimentos, equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Jndeterm!n:do justapondo e assentando paralelepipedos, cubos ou outros sólidos de pedra, Tolerância à pressão e contrariedades. 
tals como calçada à portuguesa, granito, basalto, cimento e ou pedra calcária; 
é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização, 
procedendo, quando necessário, â manutenção e reparação dos mesmos. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carâcter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumbfndo·lhe 
genericamente construir e aplicar na oficina estruturas metálicas ligeiras para 
edifícios, pontes, caldeiras, guarda corpos, calxllharlas ou outras obras; 
Interpretar desenhos e outras especificações técnicas; cortar chapas de aço, 
perfiladas de alumfnlo e tubos, por meio de tesouras mecânicas, maçaricos 
serras, ou por outros processos; utlllzar diferentes matêrlas para as obras a 
reallzar, material de corte, de soldar e de aquecimento; enformar chapas e 
perfilados de pequenas secções; furar e escarla os furos para os parafusos e 
rebites; executar a ligação de elementos metálicos, por melo de parafusos, 
rebites, solda com máquina de eletródlos, seml automática, ou outros 
processos; executar outras tarefas simples não especmcadas de carácter 
manual. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente a execução e manutenção de sinalização vertical e horizontal 
bem como assegurar a execução e montagem de sinalização temporária; 
colocar, retirar e substituir o material de sinalização e seus acessórios; 
proceder à correção de sinais que se encontram fora da sua posição normal 
ou do fim para que forma colocadas; executar os trabalhos preparatórios de 
sinalização de vias. 

01•07·2020 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP � Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d t 
e
.mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n e ermina 0 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

547 - 715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

,... . . . . ... . ..... , ' . 
Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Proflsslonal 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente executar tarefas de servente na construção de fundações, na Orientação para o serviço público; Trabalho de 

DMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória construção de estruturas de alvenaria e aplicação de acabamentos em muros equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; CTFP • Tempo Ocupado de espera suporte e vedação de natureza precária ou permanente; em Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 
entalpamentos e demolições de construçõesj na Instalação de guardas de 
segurança e elementos de mobiliário urbano diverso; nas tarefas de 
construção, manutenção e conservação de passeios (lancls e calçada), valetas 
e pavimentos em calçada, limpeza de coberturas, caleiras e tubagens das 
drenagens dos edificios municipais. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carâcter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe Orientação para o serviço público; Trabalho de genericamente a execução e manutenção de sinalização vertical e horizontal CTFP • Tempo 

DMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória bem como assegurar a execução e montagem de sinalização temporária; equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado Ocupado 

colocar, retirar e substituir o material de sinalização e seus acessórios; Tolerância à pressão e contrariedades. 

proceder à correção de sinais que se encontram fora da sua posição normal 
ou do t1m para que forma colocadas; executar os trabalhos preparatórios de 
sfnallzação de vias. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe ;;-e iJ genericamente a construção de fundações; construção de estruturas de 
alvenaria e aplicação de acabamentos em muros de espera suporte e Orientação para o serviço público; Trabalho de -

DMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória vedação, de natureza precária ou permanente; entalpamentos e demolições equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; CTFP . Tempo ri de construções; Instalação de guardas de segurança e elementos de Indeterminado . 
� moblllárlo urbano diverso; assegurar tarefas de construção, manutenção e Tolerância â pressão e contrariedades. 

e::> conservação de passeios (lancls e calçada), valetas e pavimentos em calçada, G ( 
-limpeza de coberturas, caleiras e tubagens das drenagens dos edifícios ....., 

municipais; apoio a eventos (colocação e remoção de mastros); autonomia de 

)> 
.._ ""' conhecimentos profissionais que permitam a Implantação de um trabalho a 

'{J) e: � partir de elementos desenhados, quantificando os materiais necessários. -
r, r-

� -
� ....., - c::::, -

Desempenha funções de naturew executiva, de carácter manual ou {/J --
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de � 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 

e� 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo·lhe 

) 
genericamente construir e aplicar na oficina estruturas metálicas ligeiras para 
edlflcios, pontes, caldeiras, guarda corpos, calxllharias ou outras obras; 
Interpretar desenhos e outras especmcações técnicas; cortar chapas de aço, Orientação para o serviço público; Trabalho de 

DMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória perfiladas de alumlnlo e tubos, por melo de tesouras mecânicas, maçarlcos equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; CTFP • Tempo ·-· Ocli)l1@o�" �- ··-

serras, ou por outros processos; utlllzar diferentes matérias para as obras a Tolerância â pressão e contrariedades. Indeterminado 

realizar, material de corte, de soldar e de aquecimento; enformar chapas e 
perfilados de pequenas secções; furar e escarla os furos para os parafusos e 
rebites; executar a llgação de elementos metálicos, por meio de parafusos, 
rebites, solda com máquina de eletródlos, seml automática, ou outros 
processos; executar outras tarefas simples não especificadas de carácter 
manual. 
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DM DEP 

OMGI DIT 

DMGI OIT 

OMGI DIT 

DMGI D!T 

DIV 

DMSL 

OMSL 

OMSL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

UMAD Assistente Têcnico 

Area de Formaçao 
Académica ou 

Profls<lonal 

12° ano de escolarldade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

UMAO Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade Perfll de Competências Vinculo 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoría contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

CTFP - Tempo 
lndetermlnado 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente aplicar camadas de tinta, verniz ou outros produtos afins, 
principalmente sobre superfícies de estuque, reboco, madeira e metal para as 
proteger e decorar, utilizando os dispositivos de pintura e utenslllos 
apropriados; aplicar primário, betumes e toda a reparação/preparação 
necessária anterior à pintura; executar acabamentos dos trabalhos efetuados 
pela carpintaria e serralharla, bem como do moblllárlo urbano e munlclpal; 
conhecimentos na aplicação de colocação de pladur. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 

mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo·lhe 
genericamente a execução e manutenção de sinalização vertical e horizontal 
bem como assegurar a execução e montagem de slnallzac;ão temporária; 
colocar, retirar e substituir o material de sinallzação e seus acessórios; 
proceder à correção de sinais que se encontram fora da sua posição normal 
ou do fim para que forma colocadas; executar os trabalhos preparatórios de 
slnallzação de vias. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 

mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumbindo·lhe 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d t �
mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n e erm na 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tempo equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; [ndeterminado Tolerância a pressão e contrariedades. 

genericamente as�eg,urar tarefas de manutenção e conserv�ção da rede viária Orientação para O serviço público; Trabalho de através da apllca_çao de betão betuminoso e de massas asfaltlcas a frio, equipa e cooperação. Relacionamento Interpessoal; CTFP -Tempo 
aplicação de betao betuminoso em ações de pavlmentaç:io sem Tolerância à ressão"•-e�artefflffl�...;.;.,,.;;.;..;.:.;..tlfdeterminado 
pavlmentadora, ou ações de pavimentação com espalhador; limpeza e P :::cJ preparação das superfícies a reparar e pavimentar; diligencia a manutenção, 1 

() 
conservação e limpeza do equipamento e da mangueira, providenciando a 

� 

�J 
reparação de eventuais avarias; assegura a utlllzação correta do equipamento 

� 

de proteção Individual e coletiva. r,:;, • 
' i• 

):: 
t"\ __J � )- 1 

02-07-2020 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

549 - 71 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
DM DEP DIV 

AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
Profissional 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexldade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumbindo·lhe 
genericamente Instalar, conservar e reparar circuitos e aparelhagem elétrica; 
guia frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas ou outras 
especificações técnicas; Instala as máquinas, aparelhos e equipamentos 
elétricos, sonoros, caloríficos, luminosos ou de força motriz; determina a 
posição e Instala órgãos elétricos, nomeadamente, quadros de distribuição, 

DMGl DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória cai xas de fusíveis e de derivação, contadores, entre outros; dispõe e fixa os 
condutores ou corta, dobra e assenta adequadamente calhas e tubos 
metâllcos, plâstlcos ou de outra matéria; executa e Isola as ligações de modo 
a obter os circuitos elétricos pretendidos; localiza e determina as deficiências 
de Instalação ou de funcionamento; desmonta se necessârio, determinados 
componentes da instalação; aperta, solda, repara por qualquer outro modo ou 
substitui os conjuntos, peças ou fios deficientes e procede à respetiva 
montagem; colabora na montagem e desmontagem de estruturas elétricas 
em espaços públicos, no âmbito da Iluminação pública e para nns lúdicos ou 
culturais. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
lndlspensâveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe 
genericamente construir e aplicar na oficina estruturas metálicas llgelras para 
edifícios, pontes, caldeiras, guarda corpos, caixilharias ou outras obras; 
Interpretar desenhos e outras especificações técnicas; cortar chapas de aço, 

DMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória perfiladas de aluminio e tubos, por melo de tesouras mecânicas, maçaricos 
serras, ou por outros processos; utilizar diferentes matérias para as obras a 
realizar, material de corte, de soldar e de aquecimento; enformar chapas e 
perfilados de pequenas secções; furar e escaria os furos para os parafusos e 
rebites; executar a ligação de elementos metálicos, por meio de parafusos, 
rebites, solda com máquina de eletródlos, seml automática, ou outros 
processos; executar outras tarefas simples não especificadas de carácter 
manual. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variãvels e executa tarefas de apoio elementares, 
lndlspensâvels ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente a manutenção das canalizações dos edíílclos, equipamentos e 

DMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória jardins municipais, assentando tubagens, louças e acessórios necessários; 
corta e rosca tubos de chumbo, plástico, ferro, nbroclmento e materiais afins; 
assegura a manutenção dos lagos municipais, nomeadamente através da sua 
limpeza e conservação; efetua desentupimentos em Instalações municipais; 
colabora na montagem e desmontagem de estruturas Integradas em espaços 
públicos para fins lúdicos ou culturais. 

02•07•2020 

Perfll de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço públlco; Trabalho de CTFP - Tempo equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação pa .;"�o êsl 
equipa e coop ração; Relaclon e� rp s o 
Tolerância á p essão�� ► i -"�-1 s: n �J. � )> ,. "11 
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1· CTFP • Tempo 
' Jndeterminado 

,. . . . .. ...... , ....... . 
Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

550- 715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV AB garfa Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 

Profissional 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente a construção de fundações; construção de estruturas de 
alvenaria e aplicação de acabamentos em muros de espera suporte e 
vedação, de natureza precária ou permanente; entalpamentos e demollções DMGI OIT OMSL UMAO Assistente Operacional Escolaridade obrigatória de construções; Instalação de guardas de segurança e elementos de 
mobiliário urbano diverso; assegurar tarefas de construção, manutenção e 
conservação de passeios (lancis e calçada), valetas e pavimentos em calçada, 
llmpeza de coberturas, caleiras e tubagens das drenagens dos edlficlos 
municipais; apoio a eventos (colocação e remoção de mastros); autonomia de 
conhecimentos profissionais que permitam a Implantação de um trabalho a 
partir de elementos desenhados, quantificando os materiais necessários. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade varlâvels e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente executar trabalhos em madeiras diversas, nomeadamente 
elaboração de caixilharias, móveis, estruturas para palcos, tascas, 

DMGI OIT DMSL UMAO Assistente Operacional Escolaridade obrigatória exposições; regularização dos elementos dos edlficlos, desde pavimentos a 
portas e Janelas, procedendo à sua annação e reparando-os quando 
necessário, ou procede à sua substituição; responsabilidade pelos 
equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, manutenção e 
reparação dos mesmos; colabora na montagem e desmontagem de estruturas 
Integradas em espaços públicos para fins lúdicos ou culturais; executa outras 
tarefas simples não especificadas de carácter manual, exigindo-se 
conhecimentos práticos. 

Desempenha runções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variâveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumbindo·lhe 
genericamente assegurar tarefas de manutenção e conservação da rede viária 

OMGI DIT OMSL UMAO Assistente Operacional Escolaridade obrigatória através da aplicação de betão betuminoso e de massas asfálticas a frio, 
aplicação de betão betuminoso em ações de pavimentação sem 
pavlmentadora, ou ações de pavimentação com espalhador; limpeza e 
preparação das superfícies a reparar e pavimentar; diligencia a manutenção, 
conservação e limpeza do equipamento e da mangueira, providenciando a 
reparação de eventuais avarias; assegura a utilização correta do equipamento 
de proteção individual e coletiva. 

02·07-ZOZ0 

Perfil de Competências 

Orientação para o serviço pübllco; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperaçao; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 
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Vinculo Estado Posto 

CTF P .  Tempo 
Indeterminado Ocupado 

CTFP • Tempo Ocupado Indeterminado 

CTFP • Tempo Ocupado Indeterminado 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
PrnflccJnn2I 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 

DMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatórfa genericamente a execução e manutenção de slnallzação vertical e horizontal 
bem como assegurar a execução e montagem de slnallzaçào temporária; 
colocar, retirar e substituir o material de slnallzação e seus acessórios; 
proceder à correção de sinais que se encontram fora da sua posição normal 
ou do fim para que forma colocadas; executar os trabalhos preparatórios de 
sinalização de vias. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumblndo·lhe 
genericamente a execução e manutenção de sinalização vertical e horizontal 

DMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolarídade obrigatória bem como assegurar a execução e montagem de sinalização temporâria; 
colocar, retirar e substituir o material de sinalização e seus acessórios; 
proceder à correção de sinais que se encontram fora da sua posição normal 
ou do fim para que forma colocadas; executar os trabalhos preparatórios de 
sinalização de vias. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade varfávels e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genertcamente executar trabalhos em madeiras diversas, nomeadamente 
elaboração de caixilharias, móveis, estruturas para palcos, tascas, 

DMGI orr DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 
exposições; regularização dos elementos dos edifícios, desde pavimentos a 
portas e janelas, procedendo à sua afinação e reparando-os quando 
necessário, ou procede à sua substituição; responsabllldade pelos 
equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utlllzar;ão, manutenção e 

reparação dos mesmos; colabora na montagem e desmontagem de estruturas 
Integradas em espaços püblicos para fins lúdicos ou culturais; executa outras 
tarefas simples não especificadas de carácter manual, exigindo-se 
conhecimentos práticos. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente executar trabalhos em madeiras diversas, nomeadamente 
elaboração de caixilharias, móveis, estruturas para palcos, tascas, 

DMGI DIT DMSL UMAD Asslstente Operacional Escolaridade obrigatória exposições; regularização dos elementos dos edifícios, desde pavimentos a 
portas e janelas, procedendo à sua afinação e reparando-os quando 
necessãrlo, ou procede à sua substituiç3o; responsabllldade pelos 
equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, manutenção e 
reparação dos mesmos; colabora na montagem e desmontagem de estruturas 
Integradas em espaços püblicos para fins lüdlcos ou culturais; executa outras 
tarefas simples não especificadas de carácter manual, exigindo-se 
conhecimentos práticos. 

02•07•2020 

Perfil de Competências 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço püb!lco; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço pübllcoj Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 
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CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indetermínado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

,.. . . . . " ... , ··-· · 
Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

552 · 715 



DM DEP 

DMGI DlT 

DMGI DIT 

DMGI D!T 

DIV 

DMSL 

DMSL 

DMSL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 

Prnflccfnnal 

UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Desempenha funções de natureza' executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe 
genericamente a manutenção das canalizações dos edlficios, equipamentos e 
Jardins municipais, assentando tubagens, louças e acessórios necessários; 
corta e rosca tubos de chumbo, plástico, ferro, nbrocimento e materiais afins; 
assegura a manutenção dos lagos municipais, nomeadamente através da sua 
limpeza e conservação; efetua desentupimentos em Instalações municipais; 
colabora na montagem e desmontagem de estruturas integradas em espaços 
públicos para fins lúdlcos ou culturais. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente a construção de fundações; construção de estruturas de 
alvenaria e aplicação de acabamentos em muros de espera suporte e 
vedação, de natureza precária ou permanente; entaipamentos e demollções 
de construções; lnstalaçilo de guardas de segurança e elementos de 
moblllârio urbano diverso; assegurar tarefas de construção, manutenção e 
conservação de passeios (lancls e calçada), valetas e pavimentos em calçada, 
Umpeza de coberturas, caleiras e tubagens das drenagens dos edifícios 
municipais; apoio a eventos (colocação e remoção de mastros); autonom1a de 
conhecimentos profissionais que permitam a Implantação de um trabalho a 
partir de elementos desenhados, quantificando os materiais necessários. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente a construção de fundações; construção de estroturas de 
alvenaria e aplicação de acabamentos em muros de espera suporte e 
vedação, de natureza precária ou permanente; entalpamentos e demolições 
de construções; Instalação de guardas de segurança e elementos de 
mobiliário urbano diverso; assegurar tardas de construção, manutenção e 
conservaç3o de passeios (lancls e calçada), valetas e pavimentos em calçada, 
limpeza de coberturas, caleiras e tubagens das drenagens dos edlricios 
municipais; apoio a eventos (colocação e remoção de mastros); autonomia de 
conhecimentos profissionais que permitam a implantação de um trabalho a 
partir de elementos desenhados, quantificando os materiais necessários. 

02-07-2020 

Perffl de Competências Vinculo 

Orientação para o �erviço p�blico; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperaçao; Relacionamento Interpessoal; 1 d I 
p
d Tolerância à pressão e contrariedades. n eterm na 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equlpa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t 1 
p
d Tolerância à pressão e contrariedades. n e em, na 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP 
� 

Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d t 1 Pd Tolerância à pressão e contrariedades. " e erm na 0 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

553 • 71 



DM DEP 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

DIV UNI/G Cargo/Carreira/cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 

Protrsslonal 

DMSL UMAO Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

OMSL UMAO Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carâcter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente colaborar na montagem e desmontagem de estruturas 
Integradas em espaços públicos para fins lúdicos ou culturais, apoiar as 
cargas, descargas, transporte, montagem e desmontagem de palcos, 
gradeamentos, estruturas cobertas ou descobertas, bancadas, recintos 
desportivos e outros equipamentos; execução de mudanças de agregados 
famlllares, executando caroas, descarga, transporte de bens móveis e 
eletrodomésticos; execução de outras tarefas simples, não especificadas de 
carácter manual, exigindo-se principalmente esforço física e conhecimentos 
práticos. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente construir e apllcar na oficina estruturas metálicas ligeiras para 
edificios, pontes, caldeiras, guarda corpos, caixilharias ou outras obras; 
Interpretar desenhos e outras especificações técnicas; cortar chapas de aço, 
perfiladas de alumínio e tubos, por melo de tesouras mecânicas, maçaricos 
serras, ou por outros processos; utilizar diferentes matérias para as obras a 
realizar, material de corte, de soldar e de aquecimento; enformar chapas e 
perfilados de pequenas secções; furar e escarla os furos para os parafusos e 
rebites; executar a llgação de elementos metálicos, por melo de parafusos, 
rebites, solda com máquina de eletródios, semi automática, ou outros 
processos; executar outras tarefas simples não especificadas de carácter 
manual. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecãnico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexldade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente construir e aplicar na oficina estruturas metálicas ligeiras para 
edlficlos, pontes, caldeiras, guarda corpos, caixilharias ou outras obras; 
Interpretar desenhos e outras especificações técnicas; cortar chapas de aço, 
perfiladas de alumínio e tubos, por melo de tesouras mecânicas, maçarlcos 
serras, ou por outros processos; utilizar diferentes matérias para as obras a 
realizar, material de corte, de soldar e de aquecimento; enformar chapas e 
perfllados de pequenas secções; furar e escarla os furos para os parafusos e 
rebites; executar a ligação de elementos metálicos, por melo de parafusos, 
rebites, solda com máquina de eletródlos, semi automática, ou outros 
processos; executar outras tarefas simples não especificadas de carácter 
manual. 

01-07-2010 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabal ho de CTFP _ Tempo equipa e cooperação; Relacionamento lnterpessoali 
Tolerância à pressão e contrariedades. lndeterminado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t . Pd Tolerância à pressão e contrariedades. n e ermma 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperação; Rela'i)on�!lWllil-ln�.rnessoal; 1 d t . Pd 
Tolerânc·a•â
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Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

554 -715 



DM DEP 

OMGI OIT 

OMGI DIT 

OMGI DIT 

OMGI OIT 

DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 
Pr<>fl•Slõnal 

OMSL UMAO Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

OMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade varlávefs e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 

Perfil de Competências Vinculo 

genericamente assegurar tarefas de manutenção e conservação da rede viária _ 
através da aplicação de betão betuminoso e de massas asfálticas a frio, Orfentaçao para O �erviço p�bllco; Trabalho de CTFP - Tempo 
aplicação de betão betuminoso em ações de pavimentação sem ;

q
�

ip� e, co,operaç�o; Rela
;

'
º"

t;
e
;

to interpessoal; Indeterminado 
pavlmentadora, ou ações de pavimentação com espalhador; limpeza e O erancia ª pressao e con rar e ª es. 

preparação das superfícies a reparar e pavimentar; diligencia a manutenção, 
conservação e limpeza do equipamento e da mangueira, providenciando a 
reparação de eventuais avarias; assegura a utilização correta do equipamento 
de proteção individual e coletiva. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumblndo·lhe 
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e contrariedades. ' Indeterm,nado 

prepa.-açao das superfícies a reparar e pavimentar; diligencia a manutenção, 
conservação e limpeza do equipamento e da mangueira, providenciando a 
reparação de eventuais avarias; assegura a utilização correta do equipamento 
de proteção Individual e coletiva. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe 
genericamente aplicar camadas de tinta, verniz ou outros produtos afins, 
prlnclpalmente sobre superfícies de estuque, reboco, madeira e metal para as 
proteger e decorar, utilizando os dispositivos de pintura e utensílios 

apropriados; aplicar primário, betumes e toda a reparação/preparação 
necessária anterior à pintura; executar acabamentos dos trabalhos efetuados 
pela carpintaria e serralharia, bem como do mobiliário urbano e munfclpal; 
conhecimentos na aplicação de colocação de pladur. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carâcter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indlspensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe 
genericamente aplicar camadas de tinta, verniz ou outros produtos afins, 
principalmente sobre superfícies de estuque, reboco, madeira e metal para as 
proteger e decorar, utlllzando os dispositivos de pintura e utensillos 
apropriados; apllcar primário, betumes e toda a reparação/preparação 
necessária anterior à pintura; executar acabamentos dos trabalhos efetuados 

pela carpintaria e serralharia, bem como do mobiliário urbano e municipal; 
conhecimentos na aplicação de colocação de pladur. 

02•07·2020 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP . Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d t . 
p
d Tolerância à pressão e contrariedades. n e ermma 0 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

555 - 715 



DM DEP 

OMGI DJT 

OMGI DJT 

DMGI OJT 

DMGI DIT 

DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 
Pr""fJecc:lonal 

DMSL UMAO Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatõrfa 

OMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

1 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atrlbulç5o Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente construir e apllcar na oficina estruturas metâlicas ligeiras para 
edifícios, pontes, caldeiras, guarda corpos, caixilharias ou outras obras; 
Interpretar desenhos e outras especificações técnicas; cortar chapas de aço, 
perfiladas de aluminlo e tubos, por melo de tesouras mecânicas, maçarlcos 
serras, ou por outros processos: utilizar diferentes matérias para as obras a 
realizar, material de corte, de soldar e de aquecimento; enformar chapas e 
perfilados de pequenas secções; furar e escarla os furos para os parafusos e 
rebites; executar a ligação de elementos metálicos, por melo de parafusos, 
rebites, solda com máquina de eletródlos, seml automática, ou outros 
processos; executar outras tarefas simples não especificadas de carácter 
manual. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente executar trabalhos em madeiras diversas, nomeadamente 
elaboração de caixilharias, móveis, estruturas para palcos, tascas, 
exposições; regularização dos elementos dos edificlos, desde pavimentos a 
partas e janelas, procedendo à sua afinação e reparando-os quando 
necessário, ou procede à sua substituição; responsabllldade pelos 
equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, manutenção e 
reparação dos mesmos; colabora na montagem e desmontagem de estruturas 
Integradas em espaços públicos para fins lúdicos ou culturais; executa outras 
tarefas simples não especificadas de carácter manual, exigindo-se 
conhecimentos práticos. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente aplicar camadas de tinta1 verniz ou outros produtos afins, 
principalmente sobre superfícies de estuque, reboco, madeira e metal para as 
proteger e decorar, utilizando os dispositivos de pintura e utensílios 
apropriados; aplicar primário, betumes e toda a reparação/preparação 
necessária anterior â pintura; executar acabamentos dos trabalhos efetuados 
pela carpintaria e serralharla1 bem como do moblllário urbano e municipal; 
conhecimentos na aplicação de colocação de pladur. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente a manutenção das canallzac;ões dos edifícios, equipamentos e 
Jardins municipais, assentando tubagens, louças e acessórios necessãrios; 
corta e rosca tubos de chumbo, plástico, ferro, fibroclmento e materiais afins; 
assegura a manutenção dos lagos municipais, nomeadamente através da sua 
limpeza e conservação; efetua desentupimentos em Instalações municipais; 
colabora na montagem e desmontagem de estruturas Integradas em espaços 
pUbllcos para fins IUdlcos ou culturais. 

O:Z-07-20:ZO 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o :ervlço público; Tr�balho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperaçao; Relacionamento Interpessoal; 1 d , Pd Tolerância à pressão e contrariedades. n etermma 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tempc equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; lndeterminad Tolerância â pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e co.operac;�o; Relacionamento interpessoal; lndetermin:do Tolerância a pressao e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tem 0 equipa e cooperação; Relacion_amento interpessoal; Indetermin:do Tolerância à pressão e contranedades. 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

556- 715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação 
DM DEP DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate Académica ou Atribuição Competências/ Atividade AB gorl.i Profisslnnal 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumblndo·lhe 
genericamente aplicar camadas de tinta, verniz ou outros produtos afins, 

DMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória principalmente sobre superfícies de estuque, reboco, madelra e metal para as 
proteger e decorar, utlllzando os dispositivos de pintura e utensílios 
apropriados; aplicar primário, betumes e toda a reparação/preparação 
necessária anterior â pintura; executar acabamentos dos trabalhos efetuados 
pela carpintaria e serralharia, bem como do moblllário urbano e municipal; 
conhecimentos na aplicação de colocação de pladur. 

Desempenha funções de natureza executiva1 de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe 
genericamente executar tarefas de servente na construção de fundações, na 

DMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória construção de estruturas de alvenaria e aplicação de acabamentos em muros 
de espera suporte e vedação de natureza precária ou permanente; em 
entaipamentos e demolições de const11.1ções; na Instalação de guardas de 
segurança e elementos de mobiliário urbano diverso; nas tarefas de 
construção, manutenção e conservação de passeios (lancls e calçada), valetas 
e pavimentos em calçada, limpeza de coberturas, caleiras e tubagens das 
drenagens dos edifícios municipais. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumblndo·lhe 
genericamente Instalar, conservar e reparar circuitos e aparelhagem elétrica; 
gula frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas ou outras 
especificações técnicas; Instala as máquinas, aparelhos e equipamentos 
elêtrlcos, sonoros, caloríficos. luminosos ou de força motriz; detennlna a 
posição e Instala órgãos elétricos, nomeadamente, quadros de dlstrlbulção1 

DMGI DIT DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória caixas de fusíveis e de derivaçao, contadores, entre outros; dispõe e fixa os 
condutores ou corta, dobra e assenta adequadamente calhas e tubos 
metálicos, plásticos ou de outra matéria; executa e Isola as ligações de modo 
a obter os circuitos elétricos pretendidos; locallza e determina as deficiências 
de Instalação ou de funcionamento; desmonta se necessário, determinados 
componentes da Instalação; aperta, solda, repara por qualquer outro modo ou 
substitui os conjuntos, peças ou fios deficientes e procede à respetiva 
montagem; colabora na montagem e desmontagem de estruturas elétricas 
em espaços públicos, no âmbito da llumlnaçao pública e para fins lúdicos ou 
culturais. 

02·07-2020 

Perfil de Competências 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço pllbllco; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância â pressão e contrariedades. 
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Vinculo Estado Posto 

CTFP - Tempo Ocupado Indeterminado 

CTFP - Tempo Ocupado Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado Ocupado 

557 • 71 



DM DEP 

DMGI D[T 

DMG[ DIT 

DMGI O[T 

DMGI DIT 

DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorJa 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

OMSL UMAO Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

DMSL 

DMSL 

DMSL 

UMAD Assistente Técnico 
120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carâcter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente a execução e manutenção de sinalização vertical e horizontal 
bem como assegurar a execução e montagem de sinalização temporária; 
colocar, retirar e substituir o material de sinalização e seus acessórios; 
proceder à correção de sinais que se encontram fora da sua posição normal 
ou do fim para que forma colocadas; executar os trabalhos preparatórios de 
sinalização de vias. 

Exerce funções de natureza e)(ecutiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas dennldas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cllente. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade vartávels e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe 
genericamente a manutenção das canalizações dos edifícios, equipamentos e 
Jardins municipais, assentando tubagens, louças e acessórios necessários; 
corta e rosca tubos de chumbo, plástico, ferro, fibroclmento e materiais afins; 
assegura a manutenção dos lagos municipais, nomeadamente através da sua 
limpeza e conservação; efetua desentupimentos em Instalações municipais; 
colabora na montagem e desmontagem de estruturas Integradas em espaços 
públicos para fins lüdicos ou culturais. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo- lhe 
genericamente a execução e manutenção de sinalização vertical e horizontal 
bem como assegurar a execução e montagem de sinalização temporária; 
colocar1 retirar e substituir o material de sinalização e seus acessóriosj 
proceder â correção de sinais que se encontram fora da sua posição normal 
ou do nm para que forma colocadas; executar os trabalhos preparatórios de 
sinalização de vias. 

02·07•1010 

Perfll de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP � T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; [ d 
�mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n etermma 0 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP . T equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t �
mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. " e ermma 0 

Orientaçf p'jl'ãra li:s · �mamo e CTFP • Tempo equipa e ooperaçao; e�� l�p �soai; Indeterminado Toleràncl à pres,::o a . );a,, 

1 -��fj f 
(') .. � -• l:s 71 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

vago 

Vago 

558 · 71 



DM OEP 

DMGI DIT 

OMGI DIT 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

DIV 

DMSL 

DMSL 

DMSL 

DMSL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

UMAO Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

UMAD Técnico Superior Licenciatura na área de 
Engenharia 

UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecãnlco, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensâvels ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente executar trabalhos em madeiras diversas, nomeadamente 
elaboração de caixilharias, môvels, estruturas para palcos, tascas, 
exposições; regularização dos elementos dos edifícios, desde pavimentos a 
portas e janelas, procedendo â sua afinação e reparando·os quando 
necessário, ou procede à sua substituição; responsabllldade pelos 
equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, manutenção e 
reparação dos mesmos; colabora na montagem e desmontagem de estruturas 
Integradas em espaços públicos para fins lúdicos ou culturais; executa outras 
tarefas simples não especificadas de carácter manual, exigindo-se 
conhecimentos práticos. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente a execução e manutenção de sinallzação vertical e horizontal 
bem como assegurar a execução e montagem de sinalização temporária; 
colocar, retirar e substituir o material de sinalização e seus acessórios; 
proceder à correção de sinais que se encontram fora da sua posição normal 
ou do fim para que forma colocadas; executar os trabalhos preparatórios de 
slnalização de vias. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

especlallzado. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe 
genericamente Instalar, conservar e reparar circuitos e aparelhagem elétrica; 
guia frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas ou outras 
especificações técnicas; Instala as máquinas, aparelhos e equipamentos 
elétricos, sonoros, caloríficos, luminosos ou de força motriz; determina a 
posição e instala órgãos elétricos, nomeadamente, quadros de distribuição, 
caixas de fusíveis e de derivação, contadores, entre outros; dispõe e nxa os 
condutores ou corta, dobra e assenta adequadamente calhas e tubos 
metálicos, plásticos ou de outra matéría; executa e Isola as ligações de modo 
a obter os circuitos elétricos pretendidos; localiza e determina as deficiências 
de Instalação ou de funcionamento; desmonta se necessârio, determinados 
componentes da Instalação; aperta, solda, repara por qualquer outro modo ou 
substitui os conjuntos, peças ou fios deficientes e procede à respetiva 
montagem. Colabora na montagem e desmontagem de estruturas elétricas 
em espaços públicos, no âmbito da Iluminação pública e para fins lúdicos ou 
culturais. 

02-07-2010 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d �mpo 

Tolerância à pressão e contrariedades. n etermmado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d t 
e

1

mp
d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n e erm na 0 

Orientação para resultados; Planeamento e 

organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

CTFP • Tempo 
rndeterminado 

Orienta< íro paw
��

ês.,.,
�

. ra 
equipa cooperação; R • cionamt to {:Y' 
Tolerân ia â pressaõ.A!l'n� es.► !�s 1 •  CTFP • Tempo oa ' Indeterminado 
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Estado Posto 

Vago 

Vago 

Vago 

Vago 

559 · 71 



DM DEP 

OMGI DIT 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AS gorla 

Area de Formação 
Académfca ou 
Droflsslonal 

DMSL UMAD Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

DMSL UMAD 

DMSL UMAD 

Encarregado Geral 
Operacional 

Encarregado Geral 
Operacional 

Escolaridade obrigatória 

Escolaridade obrigatória 

MAPA OE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carãcter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente instalar, conservar e reparar circuitos e aparelhagem elétrica; 
gula frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas ou outras 
especiflcac;ões técnicas; instala as máquinas, aparelhos e equipamentos 
elêtricos, sonoros, caloríficos, luminosos ou de força motriz; determina a 
posição e Instala órgãos elétricos, nomeadamente, quadros de distribuição, 
caixas de fusíveis e de derivação, contadores, entre outros; dispõe e fixa os 
condutores ou corta, dobra e assenta adequadamente calhas e tubos 
metálicos, plásticos ou de outra matéria; executa e isola as ligações de modo 
a obter os circuitos elétricos pretendidos; locallza e determina as deficiências 
de instalação ou de funcionamento; desmonta se necessário, determinados 
componentes da Instalação; aperta, solda, repara por qualquer outro modo ou 
substitui os conjuntos, peças ou fios deficientes e procede à respetiva 
montagem. Colabora na montagem e desmontagem de estruturas elétricas 
em espaços públicos, no âmbito da iluminação pública e para fins lüdicos ou 
culturais. 

Exerce funções de chefia do pessoal da carreira de Assistente Operacional e 
de coordenação geral de todas as tarefas realizadas pelo pessoal afeto aos 
sectores de atividade sob sua supervisão, designadamente: elabora relatórios 
periódicos sobre o grau de execução das atividades que são da sua 
responsabilidade em articulação com o plano de atividades; propõe a 
aquisição de máquinas e equipamentos necessários e adequados ao eficiente 
e eficaz funcionamento do respetivo sector, sendo também responsável pela 
sua manutenção; coordena as propostas dos encarregados operacionais 
relativas ao pessoal afeto ao serviço sob sua responsabilidade. 

Exerce funções de chefia do pessoal da carreira de Assistente Operacional e 
de coordenação geral de todas as tarefas realizadas pelo pessoal afeto aos 
sectores de atividade sob sua supervisão, designadamente: elabora relatórios 
periódicos sobre o grau de execução das atividades que são da sua 
responsabllldade em articulação com o plano de atividades; propõe a 
aquisição de máquinas e equipamentos necessários e adequados ao eficiente 
e eficaz funcionamento do respetivo sector, sendo também responsável pela 
sua manutenção; coordena as propostas dos encarregados operacionais 
relativas ao pessoal afeto ao serviço sob sua responsabilidade. 

02·07•2020 

Perfll de Competências Vinculo Estado Posto 

Orientação para o serviço püblico; Trabalho de CTFP . T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d �
mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n eterm na 0 

Realização e orientação para os resultados; 
Conhecimentos e experlênclai Organlzaçã·o e 
método de trabalho; Trabalho de equipa e 
cooperação; Otimização de recursos; Iniciativa e 
autonomia; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Orientação para a segurança. 

Reallzação e orientação para os resultados; 
Conhecimentos e experiência; Organização e 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Vago 

Vago 

método de trabalho; Trabalho de equipa e . CTFP 
� 

Tempo v 
cooperação; Otimizaçã

� 
de recursos; •lhl'C_la�� �

c
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·
çte e · ·rt, (Jo 
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ago 

autonomia; Responsabilidade e comp omisso com l.f,. 
() o serviço; Orientação para a seguran a. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

,.. ... . . . ...... �, . . 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 

OM OEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfll de Competências Vinculo Estado Posto 
Proffsslonal 

Organiza as atividades da unidade, de acordo com o plano de atividades liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
definido e procede à avaliação dos resultados alcançados; distribui, orienta e serviço pUbllco; Planeamento e organização; 

DMGI OíT DMSL UMAO Dirigente Intermédio Licenciatura controla a execução e qualidade técnica do trabalho produzido, assegurando a Conhecimentos especializados e experiência; CTFP - Tempo Vago de 3.0 Grau gestão dos trabalhadores integrados na unidade e a prossecução das Análise da lnformaçao e sentido crítico; Trabalho Indeterminado 
atribuições previstas na Regulamento de Organização dos Serviços do de equipa e cooperação; Representação e 
Munlclplo. colaboração instltucional. 

Exerce funções de chefia do pessoal da carretra de Assistente Operacional e 
de coordenação geral de todas as tarefas realizadas pelo pessoal afeto aos 
sectores de atividade sob sua supervisão, designadamente: elabora relatórios Orientação para o serviço público; Trabalho de 

Encarregado Geral periódicos sobre o grau de execução das atividades que são da sua equipa e cooperação; Coordenação; CTFP - Tempo DMGI OíT DMSL Escolaridade obrigatória responsabilidade em articulação com o plano de atividades; propõe a Ocupado Operacional aquislçao de máquinas e equipamentos necessários e adequados ao eficiente Relacionamento interpessoal; Tolerância à pressão Indeterminado 
e eficaz funcionamento do respetivo sector, sendo também responsável pela e contrariedades. 
sua manutenção; coordena as propostas dos encarregados operacionais 
relativas ao pessoal afeto ao serviço sob sua responsabilldade. 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu Orientação para o serviço público; Trabalho de 

OMGI DíT DMSL Encarregado Escolaridade obrigatória sector de attvidade, por cujos resultados é responsável, e realiza tarefas de equipa e cooperação; Coordenação; CTFP • Tempo 
�cupa•-

Operacional programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal Relacionamento Interpessoal; Tolerância à pressão Indeterminado C,A 
sob sua coordenação. e contrariedades. 

_A. iJ � 
Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou f.1 M 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 

]ü complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, e::> 
Indispensáveis ao runclonamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe 

�� ( 
......., ia 

genericamente colaborar na montagem e desmontagem de estruturas 
Integradas em espaços pUbllcos para fins lúdicos ou culturais, apoiar as Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo '-

E DMGI OíT DMSL Assistente Operacional Escolaridade obrigatória cargas, descargas, transporte, montagem e desmontagem de palcos, equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; úrP:1° e= 
gradeamentos, estruturas cobertas ou descobertas, bancadas, reclntos Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

(> 
.-

desportivos e outros equipamentos; execução de mudanças de agregados 
famlllares, executando cargas, descarga, transporte de bens móveis e �e, -! 

r-..:, 

t efetrodomésticos; execução de outras tarefas simples, não especificadas de e:::, o r-..:, carácter manual, exigindo·se principalmente esforço físico e conhecimentos e:::, 
práticos. ----�·--
Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou e� � mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem deOnldas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, Orientação para o serviço público; Trabalho de ,_ .__.ff,,_.,, .... 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe CTFP - Tempo 

DMGI OIT DMSL Assistente Operacional Escolaridade obrigatória genericamente eretuar a entrega do e><pedlente, arquivo de documentação da equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado Ocupado 
divisão; entregar o expediente diário das secretarias dos dois cemitérios; Tolerância à pressão e contrariedades. 
entregar documentação no vários serviços Internos, dar apoio aos técnicos da 
secretaria. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de Realização e orientação para resultados; 
12° ano de escolaridade, natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo 

OMGI OíT DMSL Assistente Técnico ou curso que lhe seja atuação comuns e Instrumentais, e nos vários dominlos de atuação dos melhoria contínua; Trabalho de equipa e Indeterminado Ocupado 
equiparado órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, cooperação; Relacionamento Interpessoal; 

obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente. Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
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DM DEP 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

DIV 

DMSL 

DMSL 

DMSL 

DMSL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 

Profissional 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Encarregado 
Operacional 

Escolaridade obrigatôrla 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe 
genericamente Instalar, conservar e reparar circuitos e aparelhagem elétrica; 
guia frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas ou outras 
especificações técnicas; Instala as máquinas, aparelhos e equipamentos 
elétricos, sonoros, caloríflcos, luminosos ou de força motriz; determina a 
posição e instala órgãos elétricos, nomeadamente, quadros de distribuição, 
caixas de fusíveis e de derivação, contadores, entre outros; dispõe e fixa os 
condutores ou corta, dobra e assenta adequadamente calhas e tubos 
metálicos, plásticos ou de outra matéria; executa e Isola as ligações de modo 
a obter os circuitos elétricos pretendidos; localiza e determina as deficiências 
de Instalação ou de funcionamento; desmonta se necessário, determinados 
componentes da lnstalaç-ão; aperta, solda, repara por qualquer outro modo ou 
substitui os conjuntos, peças ou fios deficientes e procede à respetiva 
montagem; colabora na montagem e desmontagem de estruturas elétricas 
em espaços públlcos, no ámblto da iluminação pública e para fins lúdicos ou 
culturais. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente colaborar na montagem e desmontagem de estruturas 
integradas em espaços públicos para fins lúdicos ou culturais, apoiar as 
cargas, descargas, transporte, montagem e desmontagem de palcos, 
gradeamentos, estruturas cobertas ou descobertas, bancadas, recintos 
desportivos e outros equipamentos; execução de mudanças de agregados 
familiares, executando cargas, descarga, transporte de bens móveis e 
eletrodomésticos; execução de outras tarefas simples, não especificadas de 
carácter manual, exigindo-se principalmente esforço tisico e conhecimentos 
práticos. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente colaborar na montagem e desmontagem de estruturas 
integradas em espaços pllbllcos para fins lúdlcos ou culturais, apoiar as 
cargas, descargas, transporte, montagem e desmontagem de palcos, 
gradeamentos, estruturas cobertas ou descobertas, bancadas, recintos 
desportivos e outros equipamentos; execução de mudanças de agregados 
famlllares, executando cargas, descarga, transporte de bens móveis e 
eletrodomésticos; execução de outras tarefas slmples, não especificadas de 
carácter manual, exigindo-se principalmente esforço tisico e conhecimentos 
práticos. 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 
sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e realiza tarefas de 
programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 
sob sua coordenação. 

02-07•2020 

Perfil de Competências Vlnculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; I d 
e_mpo 

Tolerância à pressão e contrariedades. " etemunado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d . Pd Tolerância à pressão e contrariedades. n etermma 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tempo equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; CTFP - Tempo 
Relacionamento interpessoal; Tolerância â pressão Indeterminado 
e contrariedades. 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

562 · 715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carrelra/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
Profissional 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 

DMGI DIT DMSL Assistente Operacional Escolaridade obrigatória complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente apalar nas tarefas administrativas, proceder ao lançamento de 
Informação na base OAD e colaborar no apoio administrativo dos Cemitérios 

Desempenha funções de natureza executiva, de carãcter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem dennidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente assegurar o contacto entre os serviços, efetuar a receção e 
entrega de expediente e encomendas; transportar máquinas, artigos de 
escritório e documentação diversa entre gabinetes; acompanhar os visitantes 

DMGI DIT DMSL Assistente Operacional Escolaridade obrigatória aos locais pretendidos; estampllha correspondência e procede à reprodução 
de documentos escritos ou desenhados, operando com fotocopiadoras ou 
duplicadoras de mecânica simples e efetua pequenos acabamentos relativos à 
mesma reprodução, colabora eventualmente nos trabalhos auxlllares de 
montagem, desmontagem e conservação de equipamentos, auxilia a 
execução de cargas e descargas, realiza tarefas de arrumação e distribuição, 
executa outras tarefas simples, não específlcadas, de carácter manual e 
exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos práticos. 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 

DMGI DIT DMSL Encarregado Escolaridade obrigatória sector de atividade, por cujos resultados é responsável, e realiza tarefas de 
Opera clona! programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 

sob sua coordenação. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
DMGI DIT DMSL Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cllente. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem deflnidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio etementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente colaborar na montagem e desmontagem de estruturas 
Integradas em espaços públicos para fins lúdicos ou culturais, apoiar as 

DMGI DIT OMSL Assistente Operacional Escolaridade obrigatória cargas, descargas, transporte, montagem e desmontagem de palcos, 
gradeamentos, estruturas cobertas ou descobertas, bancadas, recintos 
desport.lvos e outros equipamentos; execução de mudanças de agregados 
famlliares, executando cargas, descarga, transporte de bens móveis e 
eletrodomésticos; execução de outras tarefas simples, não especificadas de 
carácter manual, exigindo-se principalmente esforço tisico e conhecimentos 
práticos. 

02-07•2020 

Perfil de Competências 

Orientação para o serviço pUbllco; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância â pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; 
Relacionamento Interpessoal; Tolerãnc1a ã pressão 
e contrariedades. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
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Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterrmnado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
tndeterm1nado 

CTFP - Tempo 
tndeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

� . . .. , " "" ' 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

563 • 715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação 
DM DEP DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate Académica ou Atribuição Competências/Atividade 

AB garfa Prnflsslonal 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgãntca, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento proflsslonal no 
local de trabalho; divulga Junto dos trabalhadores os documentos Internos e 

OMGI DIT DMSL Chefe de Divisão Licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a responsablllzação por parte dos 
trabalhadoresi procede de forma objetiva â avaliação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica e identifica as necessidades de 
formação especifica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualidade e cumprimento do periodo normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente colaborar na montagem e desmontagem de estruturas 
Integradas em espaços públicos para fins lúdicos ou culturais, apoiar as 

DMGI DIT DMSL Assistente Operacional Escolaridade obrigatória cargas, descargas, transporte, montagem e desmontagem de palcos, 
gradeamentos, estruturas cobertas ou descobertas, bancadas, recintos 
desportivos e outros equipamentos; execução de mudanças de agregados 
famlllares, executando cargas, descarga, transporte de bens móveis e 
eletrodomésticos; execução de outras tarefas simples, não especificadas de 
carácter manual, exlglndo·se principalmente esforço físico e conhecimentos 
prâtlcos. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 

120 ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
DMGI DIT OMSL Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 

l 2º ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
DMGI OIT DMSL Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas deílnldas e Instruções gerais, de grau médio de 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
DMGI DIT DMSL Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

02-07-2010 

Perfil de Competências Vinculo 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; Comissão de 
Análise da informação e sentido critico; Trabalho Serviço 
de equipa e cooperação; Representação e 
colaboração lnstltucionat. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP . Tempo equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 

CTFP - Tempo 

cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 

Responsabilidade e compromisso com e serviço. 

Reallzac;ão e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP . Tempo 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento inte�pessoal; Indeterminado 

Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP • Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e [ndeterminado 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 
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DM DEP DIV 

OMGI OJT OMSL 

DMGI DIT DMSL 

DMGI OIT OMSL 

OMGI OJT OMSL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Técnico 
12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Assistente Operacional Escolaridade obrfgat6ria 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem dennldas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente receber, armazenar e fornecer, contra requisição, matêrlas
prlmas, ferramentas, acessórios e materiais diversos; regista as entradas e 
saídas dos materiais; determina os saldos, regista-os e envia periodicamente 
aos serviços competentes toda a documentação necessária à contabilização 
das operações subsequentes; zela pelas boas condições de armazenagem dos 
materiais; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela correta 
utilização, procedendo, quando necessário, â manutenção e reparação dos 
mesmos

. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente assegurar o contacto entre os serviços, efetuar a receção e 
entrega de expediente e encomendas; transportar máquinas, artigos de 
escritório e documentação diversa entre gabinetes; acompanhar os visitantes 
aos locais pretendidos; estampllha correspondência e procede à reprodução 
de documentos escritos ou desenhados, operando com rotocopladoras ou 
duplicadoras de mecãnlca simples e eretua pequenos acabamentos relativos â 
mesma reprodução, colabora eventualmente nos trabalhos auxlllares de 
montagem, desmontagem e conservação de equipamentos, auxllla a 
execução de cargas e descargas, realiza tarefas de arrumação e distribuição, 
executa outras tarefas simples, não especificadas, de carácter manual e 
exigindo principalmente esforço ffsico e conhecimentos práticos. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente colaborar na montagem e desmontagem de estruturas 
integradas em espaços públicos para fins lúdicos ou culturais, apoiar as 
cargas, descargas, transporte, montagem e desmontagem de palcos, 
gradeamentos, estruturas cobertas ou descobertas, bancadas, recintos 
desportivos e outros equipamentos; execução de mudanças de agregados 
familiares, executando cargas, descarga, transporte de bens móveis e 
eletrodomésticos; execução de outras tarefas simples, não especificadas de 
carácter manual, exigindo-se principalmente esforço físico e conhecimentos 
práticos. 

02-07-2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d �
mp

d
o 

Tolerãncla à pressão e contrariedades. n etermma 0 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Orientação para o serviço público; Conhecimentos 
e experiência; Organização e método de trabalho; 
Trabalho de equipa e cooperação; Adaptação e 
melhoria continua; Relacionamento Interpessoal; 
Inovação e qualldade. 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tempo equipa e cooperaçãoi Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Estado Posto 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
Proffc:clnnal 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual o u  
mecânico, enquadradas e m  diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexldade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente Instalar, conservar e reparar circuitos e aparelhagem elétrica; 
guia frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas ou outras 
especificações técnicas; Instala as máquinas, aparelhos e equipamentos 
elétricos, sonoros, calorificas, luminosos ou de força motriz; determina a 
posição e instala órgãos elétricos, nomeadamente, quadros de distribuição, 

OMGI DIT OMSL Assistente Operacional Escolaridade obrigatória caixas de fusiveis e de derivação, contadores, entre outros; dispõe e fixa os 
condutores ou corta, dobra e assenta adequadamente calhas e tubos 
metálicos, plásticos ou de outra matéria; executa e Isola as llgações de modo 
a obter os circuitos elétricos pretendidos; localiza e determina as deficiências 
de instalação ou de funcionamento; desmonta se necessário, determinados 
componentes da instalação; aperta, solda, repara por qualquer outro modo ou 
substitui os conjuntos, peças ou fios deficientes e procede à respetiva 
montagem; colabora na montagem e desmontagem de estruturas elétricas 
em espaços pllblicos, no âmbito da Iluminação pública e para fins lúdicos ou 
culturais. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumbindo�lhe 
genericamente colaborar na montagem e desmontagem de estruturas 
integradas em espaços pllblicos para nns lúdicos ou culturais, apoiar as 

DMGI OIT DMSL Assistente Operaclonal Escolaridade obrigatória cargas, descargas, transporte, montagem e desmontagem de palcos, 
gradeamentos, estruturas cobertas ou descobertas, bancadas, recintos 
desportivos e outros equipamentos; execução de mudanças de agregados 
familiares, executando cargas, descarga, transporte de bens móveis e 
eletrodomésticos; execução de outras tarefas slmples, não especificadas de 
carácter manual, exiglndo·se principalmente esforço físico e conhecimentos 
práticos. 

!Desempenha funçoes de natureza executiva, oe caracter manual ou 
medrnlco, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe 
genericamente Instalar, conservar e reparar circuitos e aparelhagem elétrica; 
gula frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas ou outras 

DMGI DIT OMSL Assistente Operacional Escolaridade obrigatória especificações técnicas; Instala as máquinas, aparelhos e equipamentos 
elétricos, sonoros, caloríficos, lumlnosos ou de força motriz; determina a 
posição e instala órgãos etétrlcos, nomeadamente, quadros de distribuição, 
caixas de fusíveis e de derivação, contadores, entre outros; dispõe e fixa os 
condutores ou corta, dobra e assenta adequadamente calhas e tubos 
metállcos, plásticos ou de outra matéria; executa e Isola as ligações de modo 

lo .L• • "'"' - •- - · ,,., __ .. 1.&�.-lrnc, · ll\r:>.li-P::, e rlat .. r ..... ln:>. ;i,c, 

02-07-2O:ZO 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço públlco; Trabalho de CTFP - Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço pllblico; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço pllbllco; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. ·-- ... -�� 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação 
DM DEP DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate Académica ou Atribuição Competências/Atividade AB gorJa 

Drnflr�fnnal 

Desempenha runções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente Instalar, conservar e reparar clrcuítos e aparelhagem elétrica; 
gula frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas ou outras 
especificações técnicas; Instala as máquinas, aparelhos e equipamentos 
elétricos, sonoros, caloríficos, luminosos ou de força motriz; determina a 
posição e Instala órgãos elétricos, nomeadamente, quadros de distribuição, 

DMGI DIT DMSL Assistente Operacional Escolaridade obrigatória caixas de fusíveis e de derivação, contadores, entre outros; dispõe e fixa os 
condutores ou corta, dobra e assenta adequadamente cathas e tubos 
metálicos, plásticos ou de outra matéria; EU(ecuta e Isola as ligações de modo 
a obter os circuitos elétricos pretendidos; localiza e determina as deficiências 
de Instalação ou de funcionamento; desmonta se necessário, determinados 
componentes da Instalação; aperta, solda, repara por qualquer outro modo ou 
substitui os conjuntos, peças ou nos deficientes e procede à respetiva 
montagem; colabora na montagem e desmontagem de estruturas elétricas 
em espaços públlcos, no âmbito da Iluminação pUbllca e para fins lúdicos ou 
culturais. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecànico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumbindo·lhe 
genericamente instalar, conservar e reparar circuitos e aparelhagem elétrica; 
guia frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas ou outras 
especificações técnicas; Instala as máquinas, aparelhos e equipamentos 
elétricos, sonoros, caloríficos, luminosos ou de força motriz; determina a 
posição e Instala órgãos elétricos, nomeadamente, quadros de distribuição, 

DMGI DIT DMSL Assistente Operacional Escolaridade obrigatória caixas de fusíveis e de derivação, contadores, entre outros; dispõe e fixa os 
condutores ou corta, dobra e assenta adequadamente calhas e tubos 
metálicos, plásticos ou de outra matéria; executa e Isola as ligações de modo 
a obter os circuitos elétricos pretendidos; localiza e determina as deficiências 
de Instalação ou de funcionamento; desmonta se necessário, determinados 
componentes da Instalação; aperta, solda, repara por qualquer outro modo ou 
substitui os conjuntos, peças ou fios deficientes e procede à respetiva 
montagem; colabora na montagem e desmontagem de estruturas elétricas 
em espaços pUbllcos, no âmbito da ilumlnação pública e para fins lúdicos ou 
culturais. 

0l-<)7°2020 

Perfil de Competências 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerãncia à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço pübllco; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relaclonamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 
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DM DEP 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

DIV 

DMSL 

DMSL 

DMSL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formac;ao 
Académica ou 
Proflsslonal 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensâveís ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente colaborar na montagem e desmontagem de estruturas 
Integradas em espaços pübllcos para fins lüdlcos ou culturais, apoiar as 
cargas, descargas, transporte1 montagem e desmontagem de palcos, 
gradeamentos, estruturas cobertas ou descobertas, bancadas, recintos 
desportivos e outros equipamentos; execução de mudanças de agregados 
familiares, executando cargas, descarga, transporte de bens móveis e 
eletrodomésticos; execução de outras tarefas simples, não especificadas de 
carâcter manual, exlgindo·se principalmente esforço físico e conhecimentos 
práticos. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumblndo·lhe 
genericamente colaborar na montagem e desmontagem de estruturas 
Integradas em espaços pübllcos para fins lüdlcos ou culturais, apoiar as 
cargas, descargas, transporte, montagem e desmontagem de palcos, 
gradeamentos, estruturas cobertas ou descobertas, bancadas, recintos 
desportivos e outros equipamentos; execução de mudanças de agregados 
familiares, executando cargas, descarga, transporte de bens móveis e 
eletrodomésticos; execução de outras tarefas simples, não especificadas de 
carâcter manual, exigindo-se principalmente esforço físico e conhecimentos 
práticos. 

Desempenha funções de natureza executlva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indlspensâveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumbindo·lhe 
genericamente assegurar o contacto entre os serviços, efetuar a receção e 
entrega de expediente e encomendas; transportar máquinas, artigos de 

Orientação para o serviço püblico; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t �
mp

do 
Tolerância à pressão e contrariedades. n e em, na 0 

escritório e documentação diversa entre gabinetes; acompanhar os visitantes Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T aos locais pretendidos; estampllha correspondência e procede à reprodução equipa e--cooperação; Reladbncim
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duplicadoras de mecânica simples e efetua pequenos acabamentos relativos à . 4 t ..._ mesma reprodução, colabora eventualmente nos trabalhos auxiliares de 
-:1-t:>1@ 7" montagem, desmontagem e conservação de equipamentos, auxilia a ��-r.--�=-;:-i '7 execução de cargas e descargas, realiza t�refas de arrumação e distribuição, ti r.;-:;� � :::i., executa outras tarefas simples, não especificadas, de carácter manual e 1a1f e:, )> exigindo principalmente esforço flslco e conhecimentos práticos. 
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02·01·2020 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

568 · 71 



UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV Académfca ou AB gorla Proffssfonal 

DMGJ DIT DMSL Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

DMGI DIT DMSL Assistente Operacional Escolaridade obrigatõrla 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variâvels e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente construir e aplicar na oficina estruturas metálicas ligeiras para 
edifícios, pontes, caldeiras, guarda corpos, caixilharias ou outras obras; 
Interpretar desenhos e outras especlficac;ões técnicas; cortar chapas de aço, 
perfiladas de alumínio e tubos, por melo de tesouras mecânicas, maçarlcos 
serras, ou por outros processos; utlllzar diferentes matérias para as obras a 
realizar, material de corte, de soldar e de aquecimento; enformar chapas e 
perfilados de pequenas secções; furar e escaría os furos para os parafusos e 
rebites; executar a llgac;ão de elementos metállcos, por melo de parafusos, 
rebites, solda com máquina de eletródlos, seml automática, ou outros 
processos; executar outras tarefas simples não especificadas de carácter 
manual. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carãcter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo•lhe 
genericamente Instalar, conservar e reparar circuitos e aparelhagem elétrica; 
gula frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas ou outras 
especificações técnicas; Instala as máquinas, aparelhos e equipamentos 
elétricos, sonoros, caloríflcos, luminosos ou de força motriz; determina a 
posição e Instala órgãos elétricos, nomeadamente, quadros de distribuição, 
caixas de fusíveis e de derivação, contadores, entre outros; dispõe e fixa os 
condutores ou corta, dobra e assenta adequadamente calhas e tubos 
metálicos, plásticos ou de outra matéria; executa e Isola as ligações de modo 
a obter os circuitos elétricos pretendidos; localiza e determina as deficiências 
de Instalação ou de funcionamento; desmonta se necessário, determinados 
componentes da instalação; aperta, solda, repara por qualquer outro modo ou 
substitui os conjuntos, peças ou fios deficientes e procede à respetiva 
montagem; colabora na montagem e desmontagem de estruturas elétricas 
em espaços públicos, no ãmbito da llumlnac;ão pública e para fins lúdicos ou 
culturais. 

02·07-2020 

Perfll de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tempo equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tempo equipa e cooperaçãoi Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Tolerância ã pressão e contrariedades. 

..... .. . . . , , ........ . . 
Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

569 · 715 



DM DEP DIV 

DMGI DIT DMSL 

OMGI DIT DMSL 

DMGI DIT OMSL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

Assistente Operacional Escolaridade obrigait6ria 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumbindo�lhe 
genericamente instalar, conservar e reparar circuitos e aparelhagem elétrica; 
gula frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas ou outras 
especificações técnicas; Instala as máquinas, aparelhos e equipamentos 
elétricos, sonoros, calorificas, luminosos ou de força motriz; determina a 
posição e instala órgãos elétricos, nomeadamente, quadros de distribuição, 
caixas de fusíveis e de derivação, contadores, entre outros; dispõe e fixa os 
condutores ou corta, dobra e assenta adequadamente calhas e tubos 
metálicos, plásticos ou de outra matéria; executa e Isola as ligações de modo 
a obter os circuitos elétricos pretendidos; localiza e determina as deficiências 
de instalação ou de funcionamento; desmonta se necessário, determinados 
componentes da Instalação; aperta, solda, repara por qualquer outro modo ou 
substitui os conjuntos, peças ou nos deficientes e procede à respetiva 
montagem; colabora na montagem e desmontagem de estruturas elétricas 
em espaços pllbllcos, no âmbito da Iluminação pública e para nns llldlcos ou 
culturais. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e servlços1 Incumbindo-lhe 
genericamente colaborar na montagem e desmontagem de estruturas 
Integradas em espaços públicos para fins lúdicos ou culturais, apoiar as 
cargas, descargas, transporte, montagem e desmontagem de palcos, 
gradeamentos, estruturas cobertas ou descobertas, bancadas, recintos 
desportivos e outros equipamentos; execução de mudanças de agregados 
famlllares, executando cargas, descarga, transporte de bens móveis e 
eletrodomésticos; execução de outras tarefas simples, não especificadas de 
carácter manual, exigindo-se principalmente esforço físico e conhedmentos 
práticos. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe 
genericamente apoiar as tarefas administrativas, executar os agendamentos 
dos eventos em colaboração com as equipas, apoiar no trabalho dlârio da 
secções, efetuar atendimento telefónico e arquivo. 

02-07-2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t . 
p
d Tolerância à pressão e contrariedades. n e ermin!J 0 

Orientação para o serviço pUblico; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacion.amento interpessoal; lndeterm�;:dºo Tolerância à pressão e contranedades. 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

�70 • 71 



DM DEP 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

DIV 

OMSL 

DMSL 

DMSL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 

Pronu:lonal 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecánico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variâvels e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente colaborar na montagem e desmontagem de estruturas 
integradas em espaços públicos para fins lúdicos ou culturais, apoiar as 
cargas, descargas, transporte, montagem e desmontagem de palcos, 
gradeamentos, estruturas cobertas ou descobertas, bancadas, recintos 
desportivos e outros equipamentos; execução de mudanças de agregados 
familiares, executando cargas, descarga, transporte de bens móveis e 
eletrodomésticos; execução de outras tarefas simples, não especificadas de 
carácter manual, exigindo-se principalmente esforço físico e conhecimentos 
práticos. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente Instalar, conservar e reparar circuitos e aparelhagem elétrica; 
gula frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas ou outras 
especmcações técnicas; Instala as máquinas, aparelhos e equipamentos 
elétricos, sonoros, caloríficos, luminosos ou de força motriz; determina a 
posição e Instala órgãos elétricos, nomeadamente, quadros de distribuição, 
caixas de fusivels e de derivação, contadores, entre outros; dispõe e fixa os 
condutores ou corta, dobra e assenta adequadamente calhas e tubos 
metálicos, plásticos ou de outra matéria; executa e Isola as ligações de modo 
a obter os circuitos elétricos pretendidos; localiza e determina as deficiências 
de instalação ou de funcionamento; desmonta se necessário, determinados 
componentes da Instalação; aperta, solda, repara por qualquer outro modo ou 
substitui os conjuntos, peças ou fios deficientes e procede à respetiva 
montagem; colabora na montagem e desmontagem de estruturas elétricas 
em espaços públlcos, no ãmblto da llumlnação pública e para fins lúdicos ou 
culturais. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente colaborar na montagem e desmontagem de estruturas 
integradas em espaços públicos para fins lúdicos ou culturais, apoiar as 
cargas, descargas, transporte, montagem e desmontagem de palcos, 
gradeamentos, estruturas cobertas ou descobertas, bancadas, recintos 
desportivos e outros equipamentos; execução de mudanças de agregados 
famlllares, executando cargas, descarga, transporte de bens móvels e 
eletrodomésticos; execução de outras tarefas slmples1 não especificadas de 
carácter manual, exigindo-se principalmente esforço fislco e conhecimentos 
práticos. 

0l-01°2020 

Perfil de Competências Vlnculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP . T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d t �mp
d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. 
n e enn na 0 

Orientação para o serviço públlco; Trabalho de CTFP _ T equip� e cooperaç�o; Relacionamento interpessoal; lndeter�:dºo Tolerancla à pressao e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d t 
e
,
mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. 0 e erm na 0 

··--··· ·-·------

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Vago 

571 • 715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

P• •• •  . . . , ..... , . . 
Area de Formação 

DM DEP DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfil de Competências Vinculo 
AB gorla 

Estado Posto 
Proflsslonal 

Desempenha funções de natureza executiva, de carâcter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e servlços, Incumbindo-lhe 
genericamente assegurar o contacto entre os serviços, efetuar a receção e 
entrega de expediente e encomendas; transportar máquinas, artigos de 
escritório e documentação diversa entre gabinetes; acompanhar os visitantes Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

DMGI DIT DMSL Assistente Operacional Escolaridade obrigatória aos focais pretendidos; estampilha correspondência e procede à reprodução equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Vago 
de documentos escritos ou desenhados, operando com fotocopiadoras ou Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

duplicadoras de mecânica simples e efetua pequenos acabamentos relativos ã 
mesma reprodução, colabora eventualmente nos trabalhos auxlllares de 
montagem, desmontagem e conservação de equipamentos, auxilia a 
execução de cargas e descargas, realiza tarefas de arrumação e distribuição, 
executa outras tarefas sl mples, não especificadas, de carácter manual e 
exigindo principalmente esforço tisico e conhecimentos práticos. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe 
genericamente Instalar, conservar e reparar circuitos e aparelhagem elétrica; 
gula frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas ou outras 
especificações técnicas; Instala as máquinas, aparelhos e equipamentos 
elétricos, sonoros, caloríficos, luminosos ou de força motriz; determina a 
posição e instala órgãos elétricos, nomeadamente, quadros de distribuição, Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

DMGI DIT DMSL Assistente Operacional Escolaridade obrigatória caixas de fusiveis e de derivação, contadores, entre outros; dispõe e fixa os equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Vago 
condutores ou corta, dobra e assenta adequadamente calhas e tubos Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

metáHcos, plásticos ou de outra matéria; executa e isola as ligações de modo 
a obter os circuitos elétricos pretendidos; localiza e determina as deficiências 
de Instalação ou de funcionamento; desmonta se necessário, determinados 
componentes da Instalação; aperta, solda, repara por qualquer outro modo ou 
substitui os conjuntos, peças ou fios deficientes e procede à respetiva 
montagem; colabora na montagem e desmontagem de estruturas elétricas 
em espaços públicos, no âmbito da Iluminação pública e para fins lúdicos ou 
culturais. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de Realização e orientação para resultados; 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo 
DMGI DIT DMSL Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria continua; Trabalho de equipa e Vago 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relacionamento Interpessoal:--
Indeterminado 

arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabilidade ê'f6r�1ço. 
economato e atendimento ao cliente. · . ' o 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorra Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
Profissional 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
OMGI OIT OMSL Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

equiparado curso do ensino secundário ou equlvalente, nomeadamente, expediente, 
arqul\lO, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
OMGI OIT OMSL Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos têcnlcos, teóricos e práticos, obtidos através de 

equiparado curso do ensino secundârio ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
OMGI OIT OMSL Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos têcnicos, teóricos e práticos, obtfdos através de 

equiparado curso do ensino secundârlo ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce, com relativo grau de autonomia e responsabllldade, funções de chefia 
técnica e administrativa de assistentes técnicos afetos a áreas administrativas 

12° ano de escolaridade, e por cujos resultados é responsável; realiza atividades de programação e 

DMGI OIT OMSL Coordenador Técnico ou curso que lhe seja organização do trabalho do pessoal que coordena, seguindo orientações e 
diretivas superiores, nomeadamente as relatlvas ao pessoal, contabilidade, equiparado expedlente, património e aprovisionamento e outras de apoio Instrumental; 
executa trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior 
complexidade. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe nomeadamente a elaboração de documentos 

DIT OMSL Técnico Superior Licenciatura na área de técnicos para processos de contratação pública de empreitadas e de servn;os OMGI Engenharia Civil associados a empreitadas, apreciação e elaboração de pareceres sobre as 
correspondentes propostas e gest�o dos respetivos processos; Fiscalização e 
acompanhamento de obra; Elaboração de Informações e relatórios técnicos na 
especialldade de engenharia civil; Coordenação de equipas de obra de 
administração direta, com planeamento e programação de obras de serviços 
de engenharii;t clvll, acompanhar, supervisionar, Inspecionar e avaliar obras 
de engenharia clvll e administrar os recursos humanos, materiais e 
equipamentos relacionados com as obras de administração direta. 

02-07-2020 

Perfll de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Coordenação; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço 

Orientação pa�esultados; .c1-aoeameotg,e .. 

Responsabllld de e compro or��J 
organização; lc,atlfu'-1'E 
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Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

,.._ . . . ' . .. .. . ,� �· · 
Estado Posto 

Vogo 

Vago 

Vago 

Vago 

Vago 

573 • 715 



UNI/G DM DEP DIV AB 

0MGI DIT DOEE 

OMGI DIT DOEE 

DMGI DIT OOEE 

OMGI DIT DOEE 

Cargo/Carreira/Cate 
gorla 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Prnfl•slnnal 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura na área de 
Engenharia Mecânica 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competi!nclas 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de R II ã . t ... 1 d natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas O 
ea z
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âreas, requerendo conheci��ntos téc�lcos, teóricos e práticos obtidos através :ii��r�!�oºn�n:a.\�b=lh�
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0�
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/:taçao e 
de curso do ensino secundano ou equivalente, nomeadamente prestar apoio .. R 1 '. 1 

q p 
1 de desenho aos Técnicos da Olvlsão/ manter atualizada a organização do �

ooperaça
b�;.d �

acionamento . nterpessoa ; 
1 arquivo de projetos/ apoio à preparação e organização de processos. esponsa ' a e e compromisso com o serv ço. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza têcnica e ou científica Inerentes â respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente coordenação, elaboração projetos Internos, 
coordenação de equipa de revisão de projetos externos, elaboração de 
pareceres Integrados, Informações e relatórios técnicos no âmbito da 
Arquitetura, fiscalização e acompanhamento de obra. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado, nomeadamente coordenação, elaboração de projetos Internos, 
coordenação de equipa de revisão de projetos externos, elaboração de 
pareceres Integrados, Informações e relatórios técnicos no âmbito da 
Engenharia Mecânica, nscallzação e acompanhamento de obra. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora1 autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente coordenação, elaboração projetos Internos, 
coordenação de equipa de revisão de projetos externos, elaboração de 
pareceres Integrados, Informações e relatórios técnicos no âmbito da 
Arquitetura, fiscalização e acompanhamento de obra. 

or�anlzação; Análise da lnfon_n�ção e sentido CTFP _ Tempo cntlco; Conhecimentos ��P..�f�h�ados e_ . In"detE minado 
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Estado Posto 
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574-715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/ Atividade AB gorla Prnfl••••••I 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza têcnlca e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 

Licenciatura na área da especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
DMGI DIT DOEE Técnico Supertor decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Engenharia Civil diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

especializado, nomeadamente coordenação, elaboração de projetos Internos, 
coordenação de equipa de revisão de projetos externos, elaboração de 
pareceres Integrados, Informações e relatórios técnicos no âmbito da 
Engenharia Civil, fiscalização e acompanhamento de obra. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualiflcado, funções consultivas, de estudo. 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 

Licenciatura na área da especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
OMGI DIT DOEE Técnico Superior decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Arquitetura Paisagista diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoie geral e 

especializado, nomeadamente coordenação, elaboração de projetos Internos, 
coordenação de equipa de revisão de projetos externos, elaboração de 
pareceres Integrados, Informações e relatórios técnicos no âmbito da 
Arquitetura Paisagista, fiscalização e acompanhamento de obra. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcaçiio de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 

Licenciatura na área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

DMGI DIT OOEE Técnico Superior Arquitetura 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente coordenação, elaboração de projetos internos, 
coordenação de equipa de revisão de projetos externos, elaboração de 
pareceres Integrados, Informações e relatórios técnicos no ámblto da 
Arquitetura, fiscalização e acompanhamento de obra. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 

120 ano de escolaridade, natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas 

OMGI DIT DOEE Assistente Técnico ou curso que lhe seja 
áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através 
de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo-lhe 

equiparado designadamente desenvolver trabalhos em AutoCad, organização do arquivo 
de projetos e prestar apoio â preparação e organização de processos. 

oz.01-1010 

Perfil de Competências Vinculo 

Oríentação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido CTFP - Tempo crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 

o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anâllse da informação e sentido CTFP - Tempo crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 

o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido CTFP • Tempo critico; Conhecimentos especializados e Indeterminado experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Reallzação e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP - Tempo 

1 ndeterminado cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compi:omisso�@m-..,. 
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Estado Posto 
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575 - 715 



DM DEP DIV 

DMGI DIT DOEE 

DMGI DIT DOEE 

DMGI OIT DOEE 

DMGI DIT DOEE 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorra 

Chefe de Divisão 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Pr"fleel,..nal 

Licenciatura 

Ucenciatura na área de 
Arquitetura 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atrlbulç5o Competências/ Atividade 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológlcos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento profissional no 
local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e 
as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a responsablllzação por parte dos 
trabalhadores; procede de fom,a objetiva à avaliação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgãnlca e identifica as necessidades de 
formação específica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualldade e cumprimento do pen'odo normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

Exerce, com responsabilldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes â respetiva área de 
especialização e formação académlca1 que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializadoi nomeadamente coordenação, elaboração de projetos lotemos, 
coordenação de equipa de revisão de projetos externos, elaboração de 
pareceres Integrados, Informações e relatórios técnicos no âmbito da 
Arquitetura, fiscalização e acompanhamento de obra. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 

Perfil de Competências 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especlallzados e experiência; 
Análise da informação e sentido crítico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Representação e 
colaboração Institucional. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anâllse da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas Realização e orientação para resultados; 
âreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através Organização e método de trabalho; Adaptação e 
de curso do ensino secundârlo ou equivalente, nomeadamente elaboração de melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
projetos Internos e revisão de projetos externos/ elaboração de cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
lnfom,ações/relatõrlos no âmbito das especlalldades de Responsabllldade e compromisso com o serviço. 
medldor/orçamentista. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente coordenação/elaboração projetos Internos, 
coordenação de equipa de revisão de projetos externos, elaboração de 
pareceres Integrados, Informações e relatórlos técnicos no âmbito da 
Engenharia Civil, fiscalização e acompanhamento de obra. 

02·07•2020 

Vinculo 

Comissão de 
Serviço 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

576 • 715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

-·••.• •-, .. . ,.,-. ., .. 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 

DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 
Proflsslonal 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programac;ào, avaliação e de apllcação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou clentmca Inerentes à respetiva área de Orientação para resultados; Planeamento e 

Licenciatura na área da especlallzac;ão e formação acadêmlca, que visam fundamentar e preparar a organização; Análise da Informação e sentido CTFP - Tempo 
OMGI OIT DOEE Técnico Superior decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com critico; Conhecimentos especializados e Ocupado Engenharia diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 

especlallzado, nomeadamente coordenação, elaboração de projetos Internos, o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
coordenação de equipa de revisão de projetos externos, elaboração de 
Informações e relatórios técnicos no âmbito das especialidades de Engenharia 
Eletrotécnica, fiscalização e acompanhamento de obra. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, runções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica inerentes à respetiva área de Orientação para resultados; Planeamento e 

Licenciatura na área da 
especialização e rormação académica, que visam rundamentar e preparar a organização; Análise da informação e sentido CTFP - Tempo Ocu� n () OMGI OIT OOEE Técnico Superior Arquitetura Paisagista decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com critico; Conhecimentos especlallzados e Indeterminado 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e experiência; Responsabllidade e compromisso com - )>, especializado, nomeadamente coordenação/elaboração projetos Internos, o serviço; Reladonamento Interpessoal. 
coordenação de equipa de revisão de projetos externos, elaboração de 

� 
·- ... 

pareceres Integrados, Informações e relatórios técnicos no âmbito da ill )> Arquitetura Paisagista, fiscalização e acompanhamento de obra. e::> 
l tf' -...J =-

� 
Í) ....... 

� 
;a Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de ,.. s: natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas Realização e orientação para resultados; 1 -12° ano de escolaridade, áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através Organização e método de trabalho; Adaptação e 

OMGI OIT OOEE Assistente Técnico ou curso que lhe seja de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente apoio melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP - Tempo �� "' - e 
equiparado administrativo à Divisão, Incluindo o apoio administrativo aoChefe de Divisão cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado - - e:::, -

e restantes colaboradores. gestão do economato e gestão de expediente da Responsabilidade e compromisso com o serviço. /) -,., r,.) -
Divisão. ' e:::, '�-=- lO 
Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 

e� � 
� enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 

planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos r de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de Orientação para resultados; Planeamento e 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a organização; Análise da informação e sentido --· 

OMGI OIT OOEE Técnico Superior Licenciatura na área da decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com critico; Conhecimentos especializados e CTFP - Tempo Ocupado 
Engenharia Civil diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 

especializado, nomeadamente coordenação, elaboração projetos internos, o serviço; Relacionamento interpessoal. 
coordenação de equipa de revisão de projetos externos, elaboração de 
pareceres integrados no âmbito da Engenharia Clvll, fiscalização e 
acompanhamento de obra. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de Reallzação e orientação para resultados; 
12° ano de escolaridade, 

natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas Organização e método de trabalho; Adaptação e 
OMGI OIT OOEE Assistente Técnico ou curso que lhe seja 

áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
CTFP - Tempo Ocupado 

de curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente elaboração de Indeterminado 
equiparado projetos Internos e revisão de projetos externos, elaboração de Informações, 

cooperação; Relacionamento interpessoal; 

relatórios no âmbito das especialidades de medldor/orçamentlsta. 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

02·07-1020 577 -715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

.... . ... . � ....... -..... 
Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM OEP DIV AB gorla 

Académica ou  Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 
Proflsslonal 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes â respetiva área de Orientação para resultados; Planeamento e 

Licenciatura na ãrea de especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a organização; Análise da informação e sentido CTFP - Tempo 
OMGI D!T DOEE Têcnico Superior decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com critico; Conhecimentos especializados e Vago Engenharia Civil diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 

especializado, nomeadamente coordenação, elaboração de projetos internos, o serviço; Relacionamento interpessoal. 
coordenação da equipa de revisão de projetos externos, elaboração de 
pareceres integrados, Informações e relatórios técnicos no âmbito da 
Engenharia Civil, fiscalização e acompanhamento de obra. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllwção de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica inerentes â respetiva área de Orientação para resultados; Planeamento e 

Licenciatura na área de especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a organização; Análise da Informação e sentido CTFP - Tempo. -� · · ·--·-·-
DMGI D!T DOEE Técnico Superior Engenharia Eletrotécnica decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com crítico; Conhecimentos especializados e Indeterminado' V j diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e experiência; Responsabilldade e compromisso com 

� 
especializado, nomeadamente coordenação, elaboração de projetos internos, o serviço; Relacionamento Interpessoal. ,, coordenação da equipa de revlsão de projetos externos, elaboração de 
pareceres Integrados, Informações e relatórios técnicos no âmbito da 

� 
'"" 

Engenharia Eletrotécnica, fiscalização e acompanhamento de obra. 
� = 

("\ --
t }> ' ...._ 

(f) """" e::: ,,,_ ,--Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com o -
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, � -planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos }> 1'.) 

de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de Orientação para resultados; Planeamento e - = -
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a organização; Análise da informação e sentido (f) """"' r-...:, 

Licenciatura na área de CTFP - Tempo = 
OMGI D!T DOEE Técnico Superior Engenharia Mecânica decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com critico; Conhecimentos especlallzados e Indeterminado Vago 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e experiência; Responsabllidade e compromisso com _,-p' -· especlallzado, nomeadamente coordenação, elaboração de projetos Internos, o serviço; Relacionamento interpessoal. 

e:�� ) coordenação da equipa de revisão de projetos externos, elaboração de 
pareceres Integrados, informações e relatórios técnicos no âmbito da 
Engenharia Mecânica, fiscalização e acompanhamento de obra. 

!-..------...... -
Exerce, com responsabllidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes � respetiva área de Orientação para resultados; Planeamento e 

Licenciatura na área de especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a organização; Análise da Informação e sentido CTFP - Tempo 
DMGI DIT DOEE Técnico Superior Engenharia Civil decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com critico; Conhecimentos especializados e indeterminado vago 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e experiência; Responsabilidade e compromisso com 
especializado, nomeadamente coordenação1 elaboração de projetos internos, o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
coordenação da equipa de revisão de projetos externos, elaboração de 
pareceres Integrados, Informações e relatórios técnicos no âmbito da 
Engenharia Civil, fiscalização e acompanhamento de obra. 
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,. . ... ., . ... ... , � .... . 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 

DM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto AB gorla 
Profissional 

Exerce, com responsabilidade e autonomia têcnlca, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientírica Inerentes à respetiva área de Orientação para resultados; Planeamento e 

Licenciatura na área da especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a organização; Anãllse da informação e sentido CTFP • Tempo DMGT DIT DOEE Técnico Superior decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com critico: Conhecimentos especializados e Vago Arquitetura Paisagista diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e experiência; Responsabilldade e compromisso com lndetermlnado 
especializado, nomeadamente coordenaç3o/elaboração projetos Internos, o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
coordenação de equipa de revisão de projetos externos, elaboração de 
pareceres Integrados, Informações e relatórios técnicos no âmbito da 
Arquitetura Paisagista, fiscalização e acompanhamento de obra. 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 
sector de atividade, por cujos resultados é responsável; realiza tarefas de 
programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 
sob sua coordenação, nomeadamente: responsabilizasse pela afetação dos 
trabalhadores que supervisiona às diferentes obras em execução, 
coordenando os no exercício das suas atividades; reúne•se periodicamente c 
com o seu superior hierârqulco, ao qual dá conhecimento do andamento das 
obras e de eventuais Irregularidades, planeando com este o trabalho a efetuar Orientação para o serviço público; Trabalho de 

OMGT DIT oovr 
Encarregado Escolaridade obrigatória e recebendo deste diretrizes que devem orientar o trabalho; deslocasse às equipa e cooperação; Coordenação; CTFP - Tempo Ocupado Operacional obras que lhe estão adstritas, observando o seu andamento e providenciando Relacionamento Interpessoal; Tolerância à pressão Indeterminado 

a resolução de qualquer problema; procede à Inventariação das faltas e e contrariedades. 
entradas de serviço do pessoal, regista e calendariza os pedidos de férias, 
com vista a assegurar o bom funcionamento das obras em execução; 
participa acidentes de trabalho, Incumbindo-lhe ainda a fiscalização e 
colaboração nas obras de Infraestruturas elétricas e IP, a análise de 
reclamações e proposta de intervenção no âmbito da Iluminação públlca e de 
telecomunicações, a artlculação com as entidades concessionárias de 
Infraestruturas elétricas e de telecomunlcac;ões. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de Orientação para resultados; Planeamento e 

Licenciatura na área da especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a organização; Análise da informação e sentido CTFP • Tempo 
DMGI DTT OOVI Técnico Superior Engenharia Civil decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com critico; Conhecimentos especializados e [ndetenninado Ocupado 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e experiência; Responsabilidade e compromisso com 
especializado, nomeadamente coordenação, planeamento e execução de o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
projetos de vias e de Infraestruturas, avaliação de necessidades no espaço 
publlco e propostas de Intervenção, análise e orçamentação projetos do OP, 
colaboração na organização de processos concurvals e análise de propostas. --�-- --�-•· �--· 
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UNI/G DM DEP DIV AB 

DMGI DIT DDVI 

DMGI DIT DOVI 

DMGI DIT DOVI 

DMGI DIT DOVI 

Cargo/Carreira/Cate 
gorla 

Chefe de Divisão 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

Licenciatura 

Licenciatura na área da 
Engenharia Civil 

Licenciatura na área da 
Engenharia Civil 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

IGere com rigor e et1c1enc1a os recursos humanos, patnmomats e tecno1091cos 
afetos â sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados â eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatártosj efetua o acompanhamento profissional no 
local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e 
as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a responsabilização por parte dos 
trabalhadores; procede de fonna objetiva à avaliaçao do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica e identifica as necessidades de 
formação especifica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 

._, ..... ,_. _ _._ .. ,. 
• 

A ... __ ____. _ __._ --- - -' A.,, .... ,....,_.. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultlvas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente coordenação dos procedimentos de CSSO, 
levantamento de necessidades, análise de reclamações sobre vias e 
infraestruturas no espaço publico e desenvolvimento de proposta de 
Intervenção, planeamento e execução de projetos de Infraestruturas, 
participação na organização dos processos concurvals e na análise de 
propostas. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva ârea de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente coordenação, planeamento e execução de 
projetos e apoio em obra, Informação de processos urbanísticos no âmbito 
das Infraestruturas vlárlais e de drenagem pluvial (SPO'S), organização de 
processos concurvais e na análise de propostas 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 

Perfll de Competências 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da informação e sentido critico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Representação e 
colaboração institucional. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos espeelalizados e 
e)(periêncla; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

natureza executiva e de aplicação d� métodos e processos� nas re�petlvas Realiza ão e orienta ão ara resultados· áreas, requerendo conhecimentos tecnlcos, teóricos e prát1co.s obtidos através Or aniz
ç
a ão e méto�o d� trabalho. Ada�tação e de curso do ensino secundário ou equlva_lente, nomeadamente, milhóíia ç · ·· · · ... <1e eq�I� e a:ompanhamento, e flscallzação de , analise de reclamações sobre o espaço co eração· nt�t!!$oal; 

publico (vias e Infraestruturas), desenvolvimento de proposta de Intervenção R, :� biÍidad � -;-.P� 1 e orçamentação, presta apelo na organização dos processos concurvais e na pons�� s � 0 serv ço. 
anâllse de propostas. 
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Vinculo 

Comissão de 
Serviço 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

...... . .. ....... . . . 
Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

OcupaClo 
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DM DEP 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

DMGI OIT 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

DIV 

DDVI 

DOVI 

DOVI 

DDVI 

DOVI 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica o u  

Profissional 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Licenciatura 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura na área da 
Engenharia Clvll 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente exercer tarefas de eletricista; colaborar na anállse de projetos 
de infraestruturas elétricas no espaço publico e edifícios, bem como de 
equipamentos; colaborar na montagem e desmontagem de estruturas 
elétricas em espaços públicos, no âmbito da iluminação pública e para fins 
lúdicos ou culturais. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especlalização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente funções consultivas, de estudo e planeamento 
referentes a parcelas a ocupar no âmbito das obras municipais, 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes â respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente coordenação, planeamento e fiscalização de 
projetos e obras, análise, proposta e orçamentação de Intervenções na via 
pública, apoio diverso no âmbito da preparação de alterações a projetos. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

especializado, nomeadamente coordenação e fiscalização de obras, análise, 
proposta e orçamentação de Intervenções na via pública, organização de 
processos concursals, análise de propostas, apoio e coordenação a equipas de 
flscaHzação e acompanhamento de obras. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

02-07-2020 

Perfil de Competências Vlnculo 

Orientação para o serviço pUbllco; Trabalho de CTFP T equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d • �mpo 

Tolerância a pressão e contrariedades. n eterm nado 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o servlçoj Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínuai Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllidade e compromisso com o serviço. 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

581 · 715 
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UNI/G Cargo/ Carreira/Cate Area de Formaç3o 
DM OEP DIV AB gorfa Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfíl de Competências Vinculo Estado Posto 

Proflsslonal 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultlvas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de Orientação para resultados; Planeamento e especiallzaç3o e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com organização; Análise da informação e sentido CTFP - Tempo 

DMGI DIT DOVI Técnico Superior licenciatura diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e critico; Conhecimentos especializados e Indeterminado Ocupado 

especiallzado, nomeadamente fiscalização de obras, análise, proposta e experiência; Responsabilidade e compromisso com 

orçamentação de Intervenções na via pública, principalmente no âmbito das o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Infraestruturas de drenagem pluvial e outras, Informações de SPO'S no 
âmbito da drenagem pluvial, organização e coordenação na organização dos 
processos concurvais e na análise de propostas. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza têcnlca e ou científica Inerentes â respetiva área de Orientação para resultados; Planeamento e especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a organização; Análise da Informação e sentido 

DMGI DIT DOVI Técnico Superior Licenciatura na área de decisão. elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com crítico; Conhecimentos especializados e CTFP -Tempo Ocupado 
Engenharia diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e e)(periência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 

especializado, nomeadamente avaliação de anomalias nas vias e o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
Infraestruturas no espaço pUbllco, ldentificando·as e propondo soluções de 
conservação ou reparação, orçamentando·as, colaboração na e fiscalização de 
obras municipais em parceria com o coordenador da fiscalização, bem como 
na gestão, planeamento e organização de processos concursais. 

Instalar, conservar e reparar circuitos e aparelhagem elétrica; gula 
frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas ou outras 
especificações técnicas; Instala as máquinas, aparelhos e equipamentos 
elétricos, sonoros, caloríficos, luminosos ou de força motriz; determina a 
posição e Instala órgãos elétricos, nomeadamente, quadros de distribuição, 
caixas de fusíveis e de derivação, contadores, entre outros; dispõe e fixa os 
condutores ou corta, dobra e assenta adequadamente calhas e tubos Orientação para o serviço pUbllco; Trabalho de CTFP - Tempo 

DMGI DIT DOVI Assistente Operacional Escolaridade obrigatória metálicos, plásticos ou de outra matéria; executa e Isola as ligações de modo equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado Ocupado 
a obter os circuitos elétricos pretendidos; localiza e determina as deficiências Tolerância â pressão e contrariedades. 
de Instalação ou de funcionamento; desmonta se necessário, determinados 
componentes da Instalação; aperta, solda, repara por qualquer outro modo ou 
substitui os conjuntos, peças ou fios dendentes e procede à respetiva 
montagem. Colabora na montagem e desmontagem de estruturas elétricas 
em espaços públlcos1 no âmbito da Iluminação públlca e para fins lúdlcos ou 
culturais. .... --..... . �- -·· 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

..... � ... . . . .... ·-· . Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorfa Ac:adémlca ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Prnflsslonal 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de Orientação para resultados; Planeamento e especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

Licenciatura na área de decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com organização; Análise da informação e sentido CTFP • Tempo DMGI DIT DOVI Técnico Superior critico; Conhecimentos especializados e Vago Engenharia diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e experiência; Responsabilldade e compromisso com Indeterminado 
especializado, nomeadamente avallação de anomalias nas vias e 
Infraestruturas no espaço público, identificando-as e propondo soluções de o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

conservação ou reparação, orçamentando-as, colaboração na e fiscalização de 
obras municipais em parceria com o coordenador da fiscalização, bem como 
na gestão, planeamento e organização de processos concursals. 

_,_...._ , .. ..-.-. .:·� .--
Instalar, conservar e reparar circuitos e aparelhagem elétrica; guia � H frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas ou outras _,_. --°""'"" especificações técnicas; Instala as máquinas, aparelhos e equipamentos 
elêtrlcos, sonoros, calorificas, luminosos ou de força motriz; determina a '1 posição e Instala órgãos elétricos, nomeadamente, quadros de distribuição, 
caixas de fusivels e de derivação, contadores, entre outros; dispõe e fixa os e::) 

condutores ou corta, dobra e assenta adequadamente calhas e tubos Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

�':1 
....... 

DMGI DIT DOVI Assistente Operacional Escolaridade obrigatória metálicos, plásticos ou de outra matéria; executa e Isola as ligações de modo equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado a obter os circuitos elétricos pretendidos; localiza e determina as deficiências Tolerância à pressão e contrariedades. 

� 
de Instalação ou de funcionamento; desmonta se necessário, determlnados 1/) 
componentes da Instalação; aperta, solda, repara por qualquer outro modo ou 1 substitui os conjuntos, peças ou rios deficientes e procede à respetiva 
montagem. Colabora na montagem e desmontagem de estruturas elétricas 

J:, ' � 
em espaços públicos, no âmbito da Iluminação pública e para fins lúdicos ou - � 
culturais. 

'J) '1.=� 
Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou e� :> mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
comple>eidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 

Escolaridade obrigatória e Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe Orientação para o serviço público; Trabalho de 
DMGI DIT DTMA Assistente Operacional carta de condução genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; CTFP . Tempo Ocupado 

adequada, conforme como máquinas, tendo em atenção a segurança das utilizadores e dos bens; Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 
legislação em vigor cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 

recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 

Escolarldade obrigatória e Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe Orientação para o serviço pUbllco; Trabalho de 
DMGI DIT DTMA Assistente Operactonal carta de condução genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; CTFP • Tempo Ocupado 

adequada, conforme como máquinas, tendo em atenção a segurança das utilizadores e dos bens; Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 
leglslaçi!o em vigor cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 

recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsâvel pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utlllzação. 

02•07-2020 SBJ - 715 



DM DEP DIV 

DMGJ DIT DTMA 

DMGJ DJT DTMA 

DMGJ DIT DTMA 

DMGI DIT DTMA 

UNI/G cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 
Profissional 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional 

Assistente Operacional 

Assistente Operacional 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumbindo·lhe 
genericamente reparar e conservar vários tipos de máquinas, motores e 
outros conjuntos mecânicos, geralmente de metal, com exceção dos 
Instrumentos de precisão e das Instalações elétricas; verifica, ajusta e 
lubrifica periodicamente os aparelhos ou fiscaliza estes trabalhos e executa 
outras tarefas para manter em bom estado de funcionamento os mesmos, 
fazendo o registo do rendimento e das peças examinadas; por vezes solda 
determinadas peças e monta aparelhos; é responsável pelos equipamentos 
sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo, quando necessário, â 
manutenção e reparação dos mesmos. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutençào das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendaSi participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utlllzação. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como mâQulnas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa supertormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e servlços, Incumbindo-lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutenç3o das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utlllzação. 

02·07·2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o :erviço püblico; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperaçao; Relacionamento Interpessoal; 1 d t I Pd Tolerância à pressão e contrariedades. " e em, na 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o :erviço público; Tra�alho de CTFP . Tem 0 equipa e cooperaçao; Relacionamento interpessoal; Jndetermin:do Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço püblico; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t . Pd Tolerâncla à pressão e contrariedades. " e erm,na 0 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado ---

Ocupado 

S84 - 715 



DM DEP 

DMGI orr 

DMGI DIT 

OMGI orr 

DMGI orr 

DIV 

OTMA 

DTMA 

DTMA 

DTMA 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Operacional 

Assistente Operacional 

Area de Formação 
Académica ou 

Profls•lonal 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

Assistente Operaclonal Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional 
Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa supertormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d �
mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n eterm1na 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d t �
mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n e ermma 0 

Limpa e lava viaturas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e Orlentac;5o para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T pela correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção dos equl� e cooperaç�o; Relacionamento interpessoal; Indete��:dºo mesmos. Tolerancla à pressao e contrariedades. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenç5o a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utllização. 

02.07-2020 

Orientação para o �ervlço ___Pú�llco; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperaçao; R laêll>namt!rlt�.,.,..,.,� 'i'd"r. . Pd Tolerância à pressão e , ontrar
:::a 

n
� 

mina 0 

D-=-:, � 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

585 - 715 



DM DEP DIV 

DMGI DIT DTMA 

DMGI DIT DTMA 

DMGI DIT DTMA 

DMGI DIT DTMA 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Técnico 

Assistente Operacional 

Area de Formnção 
Académica ou 
Proflssl�n•I 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Escolarldade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Encarregado 
Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas defini das e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuaçiio da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técni cos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Vinculo 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao fundonamento dos órgãos e serviços, lncumbindo·lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega e)(pediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomallas verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Orientação para o :erviço público; Trabalho de CTFP . Tem 0 equipa e cooperaçao; Relacionamento Interpessoal; 1 d . Pd Tolerância ã pressão e contrariedades. n etermina 0 

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, 
enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexldade 
variáveis . Execução de tarefas de apoio elementares, Indispensáveis ao 
funcionamento dos órgãos e serviços podendo comportar esforço físico. 
Responsabllldade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta 
utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 
mesmos. 

Orientação para o �ervic;o p�blico; Trabalho de CTFP. Tem 0 equipa e cooperac;ao; Relacionamento interpessoal; 1 d t I Pd Tolerância à pressão e contrariedades. n e erm na 0 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 
sector de atividade, por cujos resultados é responsável; realiza tarefas de 
programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 
sob sua coordenação, nomeadamente: respcnsabiliza-se pela afetação dos 
trabalhadores que supervisiona às diferentes obras em e)(ecução, 
coordenando-os no e)(erclcio das suas atividades; reúne-se periodicamente c Orientação para o serviço público; Trabalho de 
com o seu superior hierárquico, ao qual dá conhecimento do andamento das equipa e co, péraç�<;afe �-
obras e de eventuais Irregularidades, planeando com este o trabalho a efetuar Relacionam, nto interpessoa. o eran à �s ão 
e recebendo deste diretrizes que devem orientar o trabalho; desloca•se âs e contraried des. -� · � l' 
obras que lhe estão adstritas, observando o seu andamento e providenciando 

,.---,.,.,,...,_....,___ P, a resolução de qualquer problema; procede à Inventariação das faltas e u� :::J8! w:....g 7 entradas de serviço do pessoal, regista e calendariza os pedidos de férias, ' , .. '\ic-f� � 
com vista a assegurar o bom funcionamento das obras em execução; 

(1 e::, � p 
participa acidentes de trabalho. O -.JI i:a :;;u 

)> . 'b, 

02·01·2020 

CTFP. Tempo 
[ndetermlnado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

586 - 715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

..... .. . . . .. , .. . , , ... 
Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Proflssfonal 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de Realização e orientação para resultados; 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP -Tempo 
DMGI DIT DTMA Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria continua; Trabalho de equipa e Ocupado 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 

arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
economato e atendimento ao cliente. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexldade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 

Escolaridade obrigatória e Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe Orientação para o serviço público; Trabalho de 
-�-. .... .. 

o l  carta de condução genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim CTFP -Tempo -"" �J DMGI DIT DTMA Assistente Operacional adequada, conforme como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utiUzadores e dos bens; equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Jndeterm ('lado 
legislação em vigor cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; Tolerância à pressão e contrariedades. _, )>• 

recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 

\� 
� anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e ti pela sua correta utlllzação. 1i,, )> e::> 1

., 

� 
I'"\ J . --.1 1 
►%J .__ .. 
U) '"";,i1 

e:= :• � 
Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou .-

º ª - e mec:mtco, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de t N 
" 

complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
� .. :a z 

Escolaridade obrigatória e Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe Orientação para o serviço público; Trabalho de ... s t DMGI DIT DTMA Assistente Operacional carta de condução genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; CTFP - Temp ,(J) 1:: �.Po >10 adequada, conforme como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utlllzadores e dos bens; Tolerância à pressão e contrariedades. Indetermina o . .......--legislação em vigor cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 1 e:·� recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as , �  anomallas verificadas; ê responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utllfzação. - -· 

, ___ ,, ... ..,. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
comptexldade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indlspensâvels ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente detetar as avarias mecânicas; reparar, afinar, montar e Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

DMGI DIT DTMA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória desmontar os órgãos de viaturas ligeiras e pesadas a gasolina ou a diesel, equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado Ocupado 
bem como outros equipamentos motorizados ou não; executa outros Tolerância à pressão e contrariedades. 
trabalhos de mecânica geral; afina, ensaia e conduz em experiência as 
viaturas reparadas; faz a manutenção e o controlo de máquinas e motores; é 
responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização 
procedendo, quando necessârio, à manutenção e reparação dos mesmos. 

0Z-07•2020 587 - 715 



DM DEP DIV 

DMGI DIT DTMA 

DMGI DIT DTMA 

DMGI DIT DTMA 

DMGI DIT DTMA 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Operacional 

Assistente Operacional 

Assistente Operacional 

Assistente Operacional 

Area de Formação 
Académica ou 
Profissional 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variâvels e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e mãqulnas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verlncadas; ê responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utlllzação. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carâcter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utlllzadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuldas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomallas verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomallas verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utlllzadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; ê responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utlllzac;ão. 

Ol•07·2Dl0 

Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Orientação para o serviço público; Trabalho de TFP • T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; f d 
e_mpo 

Tolerância â pressão e contrartedades. n etermmado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tempo equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; lndeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço pUbllco; Trabalho de CTFP _ T equlp� e co_operação; Relacionamento interpessoal; lndeter��:dºo Tolerancla a pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço pUblico; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equlp� e cooperação; Relacionamento Interpessoal; lndetermin:do Tolerancla à pressão e contrariedades. 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

588 · 715 



DM DEP 

OMGI DIT 

OMGI DIT 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

DIV 

DTMA 

DTMA 

DTMA 

OTMA 

UNI/G Cargo/Carreira/cate 
AB gorla 

Assistente Operacional 

Assistente Operacional 

Area de Formação 
Académica ou  

Proflsslonal 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

Escolarldade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional 
Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 

como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias veríficadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utlllzação. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utlllzadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verlficadasj e responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utlllzação. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe 
genericamente reparar e conservar vários tipos de máquinas, motores e 
outros conjuntos mecânicos, geralmente de metal, com exceção dos 
Instrumentos de precisão e das instalações elétrlcas; verifica, ajusta e 
lubrifica periodicamente os aparelhos ou fiscaliza estes trabalhos e executa 
outras tarefas para manter em bom estado de funcionamento os mesmos, 
fazendo o registo do rendimento e das peças examinadas; por vezes solda 
determinadas peças e monta aparelhos; é responsável pelos equipamentos 
sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo, quando necessário, â 
manutenção e reparação dos mesmos. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem dennldas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbi ndo-lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 

como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utlllzação. 

02-07•2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d 
�mpo 

Tolerância à pressão e conttarledades. n etermmado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; �:::t;!�:dºo Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o �erviço público; Tra�alho de CTFP . Tem 0 equipa e cooperaçao; Relacionamento interpessoal; 1 d t I 
p
d Tolerância à pressão e contrariedades. n e erm na 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d t I Pd Tolerância à pressão e �trariedade�--•---�--- n e erm na 0 

::;cJ g 
F:r :;.,o,i� l7 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

589 · 715 



DM DEP DIV 

OMGI DIT DTMA 

DMGI DIT DTMA 

DMGI DIT DTMA 

DMGI DIT DTMA 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Operacional 

Assistente Operacional 

Assistente Operacional 

Coordenador Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflssfonal 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conrorme 
legislação em vigor 

Escolaridade obrigatória e 
carta de conduç�o 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha runções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utlllzadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e e)(ecuta tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
generlcamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas Que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utlllzação. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade varlâvels e e)(ecuta tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndoalhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem dlstribuldas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verlncadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Exerce, com relativo grau de autonomia e responsabllidade, funções de chefia 

Perfil de Competências Vínculo 

Orientação para o seivlço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; �::t�,-:�:dºo Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orfentação para o seivlço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t �
mp

d
o 

Toleráncla â pressão e contrariedades. " e erm na 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • T equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t �
mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n e erm na 0 

técnica e admlnistrativ� de assist_entes técnicos. a.fetos a áreas admlnl�trativas Reallzação e orientação para resultados; e por cujos resultados e responsavel; realiza at1v1dades _de programazao e Organização e mêtodo de trabalho, Adaptação e orga�lzação do_ trabalho do pessoal que coor�ena, seguindo orienta�oes e melhoria continua· Coordena ão· Trabalho de dlret1v_as supenores, nomeadamente as relativas ao pessoal, contab1lldade, e ui a e coo eração· Relacio�a�ento inter essoal· expediente, património e aprovisionamento e outras de apoio Instrumental; R:s:Onsablli:ade e c�mpromlsso com O se�lço 
1 

executa trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior ---·-·----
complexidade. 

--v 

02•07•1020 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

590-715 



DM DEP DIV 

DMGI DIT DTMA 

DMG! DIT DTMA 

DMGI DIT DTMA 

DMGI D!T DTMA 

DMG! DIT DTMA 

UNl/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Operacional 

Assistente Operacional 

Assistente Operacional 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio etementares1 

indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumbindo·lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utlUzação. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 

pela sua correta utlllzação. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e servlços, lncumblndo•lhe 
genericamente conduzir v1aturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsâvel pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, 
enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade 
variáveis . Execução de tarefas de apoio elementares, Indispensáveis ao 
funcionamento dos órgãos e serviços podendo comportar esforço físico. 
Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta 
utmzaç.3o, procedendo, quando necessárto, à manutenção e reparação dos 
mesmos. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bensj 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias veriílcadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utlllzac;ão. 

0l·D7•2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d • Pd Tolerância à pressão e contrariedades. " etermma 0 

Orientação para o serviço públlco; Trabalho de CTFP . Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d I Pd Tolerância à pressão e contrariedades. " eterm na 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d t 
e
_m

p
d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n e ermma 0 

Orientação para o !ervlço p�blico; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperaçao; Relacionamento interpessoal; 1 d t I Pd Tolerância à pressão e contrariedades. n e emi na 0 

Orientação para o serviço púbHco; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t I Pd Tolerância à pressão e contrariedades. n e erm na 0 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

. Oeupado--__.., .... 

Ocupado 

591 · 715 



DM DEP DIV 

OMGI OIT OTMA 

OMGI DIT DTMA 

DMGI OIT OTMA 

DMGI DIT DTMA 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Operacional 

Encarregado 
Operacional 

Coordenador Técnico 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 
Prnflsslonal 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

Escolaridade obrigatória 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variâvels e executa tarefas de apoio elementares, 
lndispensâvels ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d �
mp

d
o 

Tolerância â pressão e contrariedades. n eterrmna 0 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 
sector de atividade, por cujos resultados é responsável; realiza tarefas de 
programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 
sob sua coordenação, nomeadamente :  responsabiliza-se pela afetação dos 
trabalhadores que supervisiona às diferentes obras em execução, 
coordenando-os no exercício das suas atividades; reúne-se periodicamente e Orientação para o serviço público; Trabalho de 
com o seu superior hierárquico, ao qual dá conhecimento do andamento das equipa e cooperação; Coordenação; CTFP - Tempo 
obras e de eventuais Irregularidades, planeando com este o trabalho a efetuar Relacionamento interpessoal; Tolerância â pressão Indeterminado 
e recebendo deste diretrizes que devem orientar o trabalho; desloca- se às e contrariedades. 
obras que lhe estão adstritas, observando o seu andamento e providenciando 
a resolução de qualquer problema; procede à Inventariação das faltas e 
entradas de serviço do pessoal, regista e calendariza os pedidos de férias, 
com vista a assegurar o bom funcionamento das obras em execuçãoi 
participa acidentes de trabalho. 

Exerce, com relativo grau de autonomia e responsabllldade, funções de chefia 
técnica e admlnlstrativ� de asslst.entes técnicos afetos a áreas adminf�tratlvas Realização e orientação para resultados· e por cujo! resultados e responsavel; realiza atlvldades de pro�ramaçao e Organlza ão e método de trabalho· Ada' tação e orga�lzaçao do trabalho do pessoal que coordena, seguindo onentações e melhoria �ontínua· Coordenação· Í-rabaiho de CTFP - Tempo 
dlret1v_as superio:es, �omeadamente as relativas ao pessoal, contabllldade, equipa e cooperação· Relaciona�ento Interpessoal· Indeterminado 
expediente, património e aprovlslo�amento e outras de apoio instrumental; Responsabilidade e c'ompromisso com O serviço ' executa trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior 
complexidade. 

Realização e orientação para resultados; 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cllente. 

Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP _ T 
melhoria contínua; Trabalho de equipa.e. l �f!IPdQ

_____ Ocupado 
cooperação; Relacionamento lnterpe, soai; ,....,... __ �d&tewn6 ° ry 
Responsabilidade e compromisso con o se

�� >• 

02-07-2020 

irrie�� � 

i..----·-



MAPA DE PESSOAL 2020 

- . . . . . . .  , .. .......... . 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formaç3o 

DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 
Proflsslonal 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem deOnldas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 

Escolaridade obrigatória e Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo�lhe Orientação para o serviço público; Trabalho de 
OMGI OIT OTMA Assistente Operacional carta de condução genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; CTFP - Tempo Ocupado adequada, conforme como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utlllzadores e dos bens; Indeterminado 

legislação em vigor cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; Tolerância â pressão e contrariedades. 

recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; ê responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Exerce funções de chefia do pessoal da carreira deAsslstente Operacional e de 
coordenação geral de todas as tareras realizadas pelo pessoal areto aos 
sectores de atividade sob sua supervisão, designadamente: elabora relatórios Orientação para o serviço público; Trabalho de periódicos sobre o grau de execução das atividades que silo da sua 

OMGI OIT OTMA Encarregado Geral Escolaridade obrigatória responsabllldade em articulação com o plano de atividades; propõe a equipa e cooperação; Coordenação; CTFP - Tempo Ocupado Operacional aquisição de máquinas e equipamentos necessários e adequados ao eficiente Relacionamento Interpessoal; Tolerânda à pressão Indeterminado 

e eficaz runclonamento do respetivo sector, sendo também responsável peta e contrariedades. __ , .. � -
sua manutença:o; coordena as propostas dos encarregados operacionais 

� 
1 1 relativas ao pessoal afeto ao serviço sob sua responsabllldade. -"'----

Exerce, funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecãnlco, 

r 
9 

enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade o . � 
� � 

variáveis, nomeadamente na execução de tarefas de apoio elementares, Orientação para o serviço público; Trabalho de 
OMGI OIT OTMA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços podendo comportar equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; CTFP • Tempo b�a .._ 

esforço físico, tem a responsabllldade pelos equipamentos sob sua guarda e Tolerância â pressão e contrariedades. lndeterminado 

(/) :1 � pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e 

� t reparação dos mesmos. o 
b , ,.. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carâcter manual ou (/) 9. � i t mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, � 

Escolaridade obrigatória e Indispensáveis ao runcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe Orientação para o serviço público; Trabalho de 
)cup

ac � carta de condução genericamente conduzi r viaturas para transporte de bens e pessoas, assim CTFP - Tempo 
OMGI DIT OTMA Assistente Operacional adequada, conforme como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; lndeterminado 

legislação em vigor cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; Tolerância à pressão e contrariedades. -- ::-.., ...... 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Exerce runções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 
sector de atividade, por cujos resultados é responsável; realiza tarefas de 
programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 
sob sua coordenação, nomeadamente: responsabiliza-se pela aretação dos 
trabalhadores que supervisiona às diíerentes obras em execução, 
coordenando- os no exercício das suas atividades; reúne-se periodicamente e Orientação para o serviço público; Trabalho de 

OMGI OIT DTMA Encarregado Escolaridade obrigatória com o seu superior hierárquico, ao qual dá conhecimento do andamento das equipa e cooperação; Coordenação; CTFP . Tempo Ocupado 
Operacional obras e de eventuais irregularidades, planeando com este o trabalho a efetuar Relacionamento interpessoal; Tolerância à pressão Indeterminado 

e recebendo deste diretrizes que devem orientar o trabalho; desloca-se às e contrariedades. 
obras que lhe estão adstrltas, observando o seu andamento e providenciando 
a resolução de qualquer problema; procede â Inventariação das faltas e 
entradas de serviço do pessoal, regista e calendariza os pedidos de férias, 
com vista a assegurar o bom funcionamento das obras em execução; 
participa acidentes de trabalho. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

.... ... . .. , .... -.... . 
UNI/G Cargo/ Ca rrel ra/ Cate Area de Formação 

DM OEP DIV Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfil de Competências Vínculo Estado Posto 
AB gorra Prnflsslonal 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definldi!S e Instruções gerais, de grau mêdio de ReaUzac;ão e orientação para resultados; 

120 ano de escolaridade, complexidade, nas ãreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP -Tempo 
OMGI DIT DTMA Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria contínua; Trabalho de equipa e Ocupado 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 

arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
economato e atendimento ao cliente. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 

Escolaridade obrigatória e Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe Orientação para o serviço público; Trabalho de 
carta de condução genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim CTFP -Tempo 

DMGI DIT OTMA Assistente Operacional adequada, conforme como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utlllzadores e dos bens; equipa e cooperação; Refacionamento interpessoal; Indeterminado Ocupado 
Tolerância à pressão e contrariedades. ·-

legislação em vigor cuida da manutençào das viaturas e máQulnas que lhe forem distribuídas; --· 
1 recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as __ , __ •,. ··�, ·-

.. .:'•J anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e _.,..�. 
pela sua correta utilização. ---

="1 ,.-.-:::.--Jf"' tr � 
Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou e::> 

t mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem deflnldas e com graus de 1)
� 

-..J 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 

Escolaridade obrigatória e Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe > ,_, -- ,.:a 
Orientação para o serviço público; Trabalho de 

�u3 � t DMGI orr DTMA Assistente Operacional carta de condução genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; CTFP -Tempo 
adequada, conforme como máquinas, tendo em atençiio a segurança dos utilizadores e dos bens; Tolerância à pressão e contrariedades. lndeterminado 
legislação em vigor cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 

recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 

� ,e,) � J anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utlllzação. (J) � 

1..,_.., 
Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou e: � mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, .... _ ........ -· 

Escolaridade obrigatória e Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumblndo·lhe Orientação para o serviço público; Trabalho de 
,.,. __ ...... �· •,;-, 

DMGI DIT DTMA Assistente Operacional carta de condução genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; CTFP -Tempo Ocupado 
adequada, conforme como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utlllzadores e dos bens; Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 
legislação em vigor cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 

recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomallas verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 

Escolaridade obrigatória e indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumbindo�lhe Orientação para o serviço público; Trabalho de 
Assistente Operacional carta de condução genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; CTFP -Tempo Ocupado DMGI DIT DTMA adequada, conforme como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utlllzadores e dos bens; Indeterminado 

legislação em vigor cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

0z.<IM.020 594 · 715 



DM DEP DIV 

DMGI DIT DTMA 

DMGI DJT DTMA 

DMGI DJT DTMA 

OMGI DJT DTMA 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 

AB gorla 

Assistente Operacional 

Assistente Técnico 

Encarregado Geral 
Operacional 

Assistente Operacional 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflssfonal 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 

legislação em vigor 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Escolaridade obrigatória 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumbindo·lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como màqulnas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce funções de chefia do pessoal da carreira deAsslstente Operacional e de 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d 
emp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n etermma 0 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

coordenação geral de todas as tareras realizadas pelo pessoal areto aos Orl t • 1 . bll T b lh d 
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a Informação estatística e controlo das requisições respeitantes ao serviço; e :��t�;:i:��:

s.
" erpessoa ; 0 eranc ª ª pressao 

coordena as propostas dos encarregados operacionais relativas ao pessoal 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

afeto ao serviço sob sua responsabllldade. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo�lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 

como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utlllzação. 

02-07-2020 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d t �
mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n e enmna 0 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

595 · 71 



DM DEP DIV 

DMGI DIT DTMA 

DMG! DIT DTMA 

DMGI DIT OTMA 

OMG! OIT OTMA 

DMG! OIT DTMA 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Chere de Divisão 

Assistente Técnico 

Assistente Operacional 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 
Proflcsfnnal 

Ucenclatura 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos â sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatários: efetua o acompanhamento profissional no 
local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e 
as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a responsabilização por parte dos 
trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica e Identifica as necessidades de 
formação especlnca desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualidade e cumprimento do periodo normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

Exerce funções de natureza executiva, de apllcação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utlllzadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equlvalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área das de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
Ciências Sociais e Humanas especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado. 

02·0'1·2020 

Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da Informação e sentido critico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Representação e 
colaboração institucional. 

Regime Ocupado Substituição C.M.C. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

CTFP - Tempo 
tndeterm,nado 

Orientação para o �ervlço pllbHco; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperaçao; Relacionamento interpessoal; 1 d t i Pd Tolerância à pressão e contrariedades. n e erm na 0 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
l.ndetermtnado 

Ocupado 

Ocupado 

596 -715 



DM DEP DIV 

DMGI DIT DTMA 

DMGI DIT DTMA 

DMGI DIT DTMA 

DMGI DIT OTMA 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Operacional 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Prnffcsfnnal 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

Licenciatura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecãnlco, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo•lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o servíço; Relacionamento Interpessoal. 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

·------��""rj º , _,"'!.� -- )>i 
f:1 Y;O s 
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Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Exerce, funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, 
enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade 
variâvels, nomeadamente na execução de tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços podendo comportar 
esforço físico, tem a responsabllldade pelos equipamentos sob sua guarda e 
pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e 
reparação dos mesmos. 

Orientação para o serviço pUblico; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d t �
mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. " e em, na 0 
I 

IQcupMt 
= t JJ 

� � _, )> 

Assistente Técnico 

.!! � � t � Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, � �i � L CZ com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de Realização e orientação para resultados; 
� � ._ 

120 ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e 
�,...., 

1 
� CTFP • Tempo =1 'I !'"'\ ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria continua; Trabalho de equipa e Indeterminado upaaõ 

_ '.'.!..
.. 

f. \
_ 

J equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relacionamento Interpessoal; .::.--
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1r economato e atendimento ao cliente. 

-� I .!J .Y ,..,, _ .  ·- .. 
DMGI DIT DTMA 

DMGI DIT DTMA 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

l 2° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

l 2º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Exerce funções de natureza executiva, de apllcação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

0Z-07-2020 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o servi ço. 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

--�- -·-
Ocupado 

Ocupado 

597 · 715 



DM DEP DIV 

DMGI DIT DTMA 

DMGI DIT DTMA 

DMGI DIT DTMA 

DMGI DIT DTMA 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Operacional 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Profísslonal 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

Licenciatura na ãrea de 
Geografia 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexldade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
lndlspensá11eis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utillzadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Executar as tarefas fundamentais do eletricista auto, com recurso aos 
necessários conhecimentos especificas; utlllzar condutores adequados e 
instalar circuitos e aparelhagem elétrica, tais como de sinalização acústica e 
luminosa, aquecimento, Iluminação Interior e exterior, ignição do combustível, 
de arranque do motor e de geração, acumulação e distribuição da energia 
elétrica; afinar, ensaiar e conduzir em experiência as viaturas reparadas; 
localizar e determinar as deficiências de Instalação e de funcionamento e 
substituir ou reparar platinados, reguladores de tensão, faróis, motores de 
arranque ou outros componentes elétricos avariados; ensaiar os diversos 
circuitos e aparelhagem e realizar as afinações necessárias ao seu correto 
funcionamento. Executar tarefas de apoio Indispensáveis ao funcionamento 
dos serviços, podendo comportar esforço físico, zelar pela conservação e 
limpeza das ferramentas, equipamentos e secção; comunicar as ocorrências 
anormais detetadas nas viaturas; executar outros serviços de caráter geral e 
de forma esporádica. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecãnico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericame"nte detetar as avarias mecânicas; reparar, afinar, montar e 
desmontar os órgãos de viaturas ligeiras e pesadas a gasolina ou a diesel, 
bem como outros equipamentos motorizados ou não; executa outros 
trabalhos de mecânica geral; afina, ensaia e conduz em experiência as 
viaturas reparadas; faz a manutenção e o controlo de máquinas e motores; é 
responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

02-07•2020 

Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 �mpo 
Tolerância à pressão e contrariedades. ndetermmado 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organizaçãoj Anállse da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d . Pd Tolerância à pressão e contrariedades. n etermma 0 

--.,,-..r •-.:--------

soai· CTFP -Tempo 
' lndeterminado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

598 · 715 



DM DEP DIV 

DMGI DJT DTMA 

DMGI DJT DTMA 

DMGI DJT DTMA 

DMGI DJT DTMA 

UNl/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 
Prollulonal 

Assistente Operacional Escolarfdade obrigatória 

Assistente Operacional 

Assistente Operacional 

Assistente Operacional 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

Escolaridade obrtgatórta e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente detetar as avarias mecânicas; reparar, afinar, montar e 
desmontar os órgãos de viaturas ligeiras e pesadas a gasolina ou a diesel, 
bem como outros equipamentos motorizados ou não; executa outros 
trabalhos de mecânica geral; afina, ensaia e conduz em experiência as 
viaturas reparadas; faz a manutenção e o control o de máquinas e motores; é 
responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela correta utlllzação 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 

como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utlllzadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecãnico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexldade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo•the 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utlllzadores e dos bensj 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utlllzação. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 

como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

02·01·2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço pllblico; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d �
mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n etenn na 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tempo equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d �
mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n eterm na 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d t �
mp

d
o 

Tolerância à pressão-e-contrariedades. n e ermtna 0 

' �;;;;�.--;::� � �t ...... ..Ji t ;  > �.=--,:;,n:,.--::i -::,, 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

599 · 71 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competênclas/AtlVldade 
Protlsslonal 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexldade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente fabricar, montar e reparar peças de carroçaria e outras peças 
e componentes dos veículos automóveis, Interpreta desenhos e outras 

DMGI DIT DTMA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória especificações técnicas; mede, traça e marca referências no materlal; Faz um 
prévio aquecimento da chapa utilizando um maçarico oxlacetllénlco quando 
for caso disso, corta chapa com tesouras, corta-frio; serrote ou outro 
Instrumento; Ajusta para montagem as chapas trabalhadas com o auxilio de 
grampos de aperto rápido; Fixa as chapas definitivamente por meio de 
parafusos rebites ou soldadura servindo-se de ferramentas; elimina passiveis 
empenas com o auxilio de maçarico. 

Exerce, funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, 
enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade 
variáveis, nomeadamente na execução de tarefas de apoio elementares, 

DMGI DIT DTMA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços podendo comportar 
esforço flsico, tem a responsabllldade pelos equipamentos sob sua guarda e 
pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e 
reparação dos mesmos. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 

120 ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
DMGI DIT DTMA Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumbindo·lhe 
genericamente detetar as avarias mecânicas; reparar, afinar, montar e 

DMGI DIT DTMA Assistente Operacional Escolaridade obrfgatórfa desmontar os órgãos de viaturas ligeiras e pesadas a gasolina ou a dlesel, 
bem como outros equipamentos motorizados ou não; executa outros 
trabalhos de mecânica geral; afina, ensaia e conduz em experiência as 
viaturas reparadas; faz a manutenção e o controlo de máquinas e motores; é 
responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

02•07•2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço pllblico; Trabalho de CTFP • Tempo equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP. Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

Reallzação e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP. Tempo melhoria contínua; Trabalho de equipa e Indeterminado cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP. Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 
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Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

600-715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

-Ãrea de Formac;5o 
DM OEP DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 

AB gorla Prl'llflsclonal 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 
sector de atividade, por cujos resultados é responsável; realiza tarefas de 
programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 
sob sua coordenação, nomeadamente: responsablllza-se pela afetação dos 
trabalhadores que supervisiona às diferentes obras em execução, 
coordenando-os no exerclclo das suas atividades; reúne-se periodicamente e 

DMGI DIT DTMA Encarregado Escolaridade obrigatória com o seu superior hierárquico, ao qual dá conhecimento do andamento das 
Operacional obras e de eventuais Irregularidades, planeando com este o trabalho a efetuar 

e recebendo deste diretrizes que devem orientar o trabalho; desloca-se às 
obras que lhe estão adstritas, observando o seu andamento e providenciando 
a resolução de qualquer problema; procede â Inventariação das faltas e 
entradas de serviço do pessoal, regista e calendariza os pedidos de férias, 
com vista a assegurar o bom funcionamento das obras em execução; 
participa acidentes de trabalho. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carãcter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
lndlspensâvels ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 

DMGI DIT DTMA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como mâqulnas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é respansâvel pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carãcter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 

DMGI DIT DTMA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente proceder â lavagem de viaturas e ajuda na area da mecânica 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem deflnldas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente reparar e conservar vários tipos de máquinas, motores e 
outros conjuntos mecânicos, geralmente de metal, com exceção dos 

DMGI DIT DTMA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória Instrumentos de precisão e das Instalações elétricas; verifica, ajusta e 
lubrifica periodicamente os aparelhos ou fiscaliza estes trabalhos e executa 
outras tarefas para manter em bom estado de funcionamento os mesmos, 
fazendo o registo do rendimento e das peças examinadas; por vezes solda 
determinadas peças e monta aparelhos; é responsável pelos equipamentos 
sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo, quando necessário, à 
manutenção e reparação dos mesmos. 

0:Z•07•20:ZO 

Perfil de Competências 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; 
Relacionamento Interpessoal; Tolerância à pressão 
e contrariedades. 

Orientação para o serviço plJblico; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância â pressão e contrariedades. 

-·······-... � Orientação pa � o set:Mlç<511Wl)l:� 'o de 
equipa e coo� ração; Relaclon· inento I? rpt5so I; 
Tolerância à i essão�,aqnt'r'i\'ri' tt des · }p., 

rr� • •CA� 

o e::, ' 

�"�e 
VJ_., ---

IP o ,--. 
)>� 1'> -

� 
)> 
ll 
b 
� 
e -- e:> - z (J) --

l-.io _."" - - -
<:� � r --· 

,,.. .... ,,, ........ ·-·. 
Vinculo Estado Posto 

CTFP • Tempo Ocupado [ndeterminado 

CTFP • Tempo Ocupado Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado Ocupado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado Vago 

601 • 715 



DM DEP DIV 

DMGI DIT DTMA 

DMGI DIT DTMA 

DMGI DIT DTMA 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carãcter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumbindo·lhe 
genericamente reparar e conservar vários tipos de máquinas, motores e 
outros conjuntos mecânicos, geralmente de metal, com exceção dos 
Instrumentos de precisão e das instalações elétricas; verifica, ajusta e 
lubrlflca perfodlcamente os aparelhos ou fiscaliza estes trabalhos e executa 
outras tarefas para manter em bom estado de funcionamento os mesmos, 
fazendo o registo do rendimento e das peças examinadas; por vezes solda 
determinadas peças e monta aparelhos; é responsável pelos equipamentos 
sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo, quando necessário, à 
manutenção e reparação dos mesmos. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente proceder à lubrifJcação por pressão e ou gravidade dos pontos 
de máquinas ou equipamentos onde haja atrito, utilizando ferramentas 
apropriadas, óleos e massa lubrtncantes com vista à conservação e normal 
funcionamento; estuda, de acordo com esquemas ou Instruções recebidas, o 
processamento do trabalho a executar; prepara o material e ferramentas a 
utilizar; por vezes, ê Incumbido de fazer pequenas afinações, apertar peças 
com folga ou chamar a atenção do encarregado para defeitos detetados. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
lndlspensâvels ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas1 assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utillzadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

02-07-1020 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperaç3o; Relacionamento Interpessoal; 1 d t 1 Pd Tolerãncia à pressão e contrariedades. n e erm na 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP. T equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t �mp
d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. " e erm,na 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP. Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t 1 Pd Tolerância à pressão e contrariedades. n e erm na 0 

Estado Posto 

Vago 

Vago 

Vago 

602 - 71 



MAPA DE PESSOAL 2020 

_.,, . .. ··· -••,s • 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
OM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Proflsslonal 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente assegurar o contacto entre os serviços, efetuar a receção e 
entrega de expediente e encomendas; transportar máquinas, artigos de 
escritório e documentação diversa entre gabinetes; acompanhar os visitantes Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

DMGI DIT DTMA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória aos locals pretendidos; estampilha correspondência e procede à reprodução equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Vago 
de documentos escritos ou desenhados, operando com íotocopladoras ou Tolerância à pressão e contrariedades. lndetem1lnado 

duplicadoras de mecãnica simples e efetua pequenos acabamentos relativos à 
mesma reprodução, colabora eventualmente nos trabalhos auxlllares de 
montagem, desmontagem e conservação de equipamentos, auxllla a 
execução de cargas e descargas1 realiza tarefas de arrumação e distribuição, 
executa outras tarefas simples, não especificadas, de carácter manual e 
exigindo principalmente esforço tisico e conhecimentos práticos. 

Exerce, funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecãnico, 
enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade 
variáveis, nomeadamente na execução de tarefas de apoio elementares, Orientação para o serviço pUblico; Trabalho de CTFP- Tempo 

OMGI DIT DTMA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços podendo comportar equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; [ndetermlnado Vago 
esforço físico, tem a responsabllldade pelos equipamentos sob sua guarda e Tolerância à pressão e contrariedades. 
pela sua correta utlllzação, procedendo, quando necessárlo1 à manutenção e 
reparação dos mesmos. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de Orientação para o serviço público; Trabalho de 
complexidade vartávels e executa tarefas de apoio elementares, Contrato de 

DMGI OIT DTMA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumbindo·lhe 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Emprego Apoiado Vago 

genericamente cuidar da manutenção de viaturas e mâqulnas, receber e 
Tolerância â pressão e contrariedades. 

entregar expediente ou encomendas. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecántco, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órg�os e serviços, lncumblndo·lhe 
genericamente proceder à lubriOcação por pressão e ou gravidade dos pontos Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

DMGI DIT DTMA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória de máquinas ou equipamentos onde haja atrito, utilizando ferramentas equipa e coopera�ão.;,AaJatio.naA'\8aLO,.ia.te..pes.s:oal; ndetermlnado vago 
apropriadas, óleos e massa lubrificantes com vista à conservação e normal Tolerância â pres ão e

� o funcionamento; estuda, de acordo com esquemas ou Instruções recebidas, o 
processamento do trabalho a executar; prepara o material e ferramentas a )::n 
utlllzar; por vezes, é Incumbido de fazer pequenas annações, apertar peças 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formaçao UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
Profl!ll:Sínn,i,I 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexldade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 

Escolaridade obrigatória e Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 

DMGI DlT DTMA Assistente Operacional carta de condução genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
adequada, conforme como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
legislação em vigor cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 

recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 

Escolaridade obrigatória e Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
carta de condução genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 

DMGI DlT DTMA Assistente Operacional adequada, conforme como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
legislação em vigor cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 

recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Desempenha funções de natureza executiva, de c:arácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 

Escolaridade obrigatória e Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
carta de condução genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 

DMGI DlT DTMA Assistente Operacional adequada, conforme como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
legislação em vigor cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuidas; 

recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variâvels e executa tarefas de apoio elementares, 

Escolaridade obrigatória e Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 

DMG! DlT DTMA Assistente Operacional carta de condução genertcamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
adequada, conforme como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utlllzadores e dos bens; 
legislação em vigor cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuidas; 

recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utlllzação. 

0N)7·2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; CTFP - Tempo 

Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço públlco; Trabalho de CTFP - Tempo equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tempo equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indetenninado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; CTFP - Tempo 

Tolerância à pressão e contrariedades. lndetermlnado 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação 
DM DEP DIV UNI/G Cargo/ Carreira/ Cate Académica ou Atribuição Competências/ Atividade AB gorla Proflsslonal 

Desempenha funções de natureza executiva, de carãcter manual ou 
medinlco, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 

Escolaridade obrigatória e Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
OMGI orr OTMA Assistente Operacional carta de condução genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 

adequada, conforme como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
legislação em vigor cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 

recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; ê responsâvel pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 

Escolaridade obrigatória e Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
carta de condução genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim DMGI orr DTMA Assistente Operacional adequada, conforme como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utlllzadores e dos bens; 
legislação em vigor cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 

recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utlllzação. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 

Escolaridade obrigatória e Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 

DMGI orr DTMA Assistente Operacional carta de condução genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
adequada, conforme como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utiUzadores e dos bens; 
legislação em vigor cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 

recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 

Escolaridade obrigatória e Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 

DMGI orr DTMA Assistente Operacional carta de condução genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
adequada, conforme como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
legislação em vigor cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem dlstrlbuidas; 

recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utlllzação. 

02-07•2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; CTFP - Tempo 

Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperaç�o; Relacionamento Interpessoal; CTFP • Tempo 

Tolerância â pressão e contrariedades. Indeterminado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; CTFP . Tempo 

Tolerãncia à pressão e contrariedades. lndetermlnado 
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DM DEP DIV 

OMGI OIT OTMA 

DMGI DIT OTMA 

OMGI OIT DTMA 

DMGI DIT DTMA 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Operacional 

Assistente Operacional 

Encarregado 
Operacional 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Prnfls•lnn�I 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução 
adequada, conforme 
legislação em vigor 

Licenciatura na àrea da 
Engenharia Mecânica 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem distribuídas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente conduzir viaturas para transporte de bens e pessoas, assim 
como máquinas, tendo em atenção a segurança dos utlllzadores e dos bens; 
cuida da manutenção das viaturas e máquinas que lhe forem dlstrlbuidas; 
recebe e entrega expediente ou encomendas; participa superiormente as 
anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 
pela sua correta utilização. 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 
sector de atividade, por cujos resultados é responsável; realiza tarefas de 
programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 
sob sua coordenação, nomeadamente: responsablliza-se pela afetação dos 
trabalhadores que supervisiona às diferentes obras em execução, 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d 
err p

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n eterm,n ° 

coordenando-os no exercicio das suas atividades; reúne-se periodicamente c Orientação para o serviço público; Trabalho de 
com o seu superior hierárquico, ao qual dá conhecimento do andamento das equipa e cooperação; Coordenação; 
obras e de eventuais Irregularidades, planeando com este o trabalho a efetuar Relacionamento Interpessoal; Tolerânci a à pressão 
e recebendo deste diretrizes que devem orientar o trabalho; desloca•se às e contrariedades. 
obras que lhe estão adstritas, observando o seu andamento e providenciando 
a resolução de qualquer problema; procede à Inventariação das faltas e 
entradas de serviço do pessoal, regista e calendariza os pedidos de férias, 
com vista a assegurar o bom funcionamento das obras em e>cecução; 
participa acidentes de trabalho. 

E>cerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especiallzado. 

0Z-07•1020 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relaclonamento Interpessoal. 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Vago 

Vago 

606 -71S 



MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/ Atividade AB gorla Pr1>flssl1>nal 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos1 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
DMGI DIT DTMA Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
DMGI DlT DTDA Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficad01 funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe genericamente elaborar planos, projetos e 
estudos de mobllldade, circulação, trânsito e ordenamento do espaço público 

Licenciatura na área da e proceder ao acompanhamento da sua Implementação, avaliar e emitir 
DMGI DIT DTDA Têcnico Superior Engenharia Civil parecer sobre estudos, planos e projetos de sinalização viária, dar parecer 

sobre o ordenamento de trânsito e slnallzação em processos de licenciamento 
urbanístico, bem como em estudos, projetos ou propostas de Intervenção que 
Incidam sobre a via pública e o espaço público, pronunciar-se sobre pedidos 
de Informação e reclamações formuladas pelos munícipes relativamente a 
matérias da competência da unidade orgânica em que se encontra Integrado, 
elaborar projetos de parqueamento, Incluindo os relativos à atribuição de 
lugar para estacionamento de pessoas com mobilidade reduzida, emitir 
parecer relativamente a processos reíerentes a abrigos, sinalização 
económica (Mupe), publicidade (Mupl) e sinalização direcional e estabelecer 
as condições de ocupação temporária da via pública por motivos vários. 

Exerce runções de natureza executiva, de apllcação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 

12º ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
DMGI DIT DTDA Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

0Z-07•20Z0 

Perfil de  Competências 

Reallzaçào e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e senti do 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
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DM DEP DIV 

DMGI OIT DTOA 

OMGI DIT DTOA 

OMGI DIT DTOA 

DMGJ DIT DTOA 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Area de Formaç5o 
Académica ou 

Proffssfonal 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área da 
Engenharia do Território 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce funções de natureza executlva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultlvas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou clenttflca Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, lncumbindo�lhe genericamente elaborar planos, projetos e 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

estudos de mobllldade, circulação, trânsito e ordenamento do espaço püblico Orientação para resultados; Planeamento e 
e proceder ao acompanhamento da sua Implementação, avaliar e emitir organização; Análise da Informação e sentido 
parecer sobre estudos, planos e projetos de sinalização vlârla, dar parecer critico; Conhecimentos especlallzados e 
sobre o ordenamento de trânsito e sinalização em processos de licenciamento experiência; Responsabilidade e compromisso com 
urbanístlcot bem como em estudos, projetos ou propostas de Intervenção que o serviço; Relacionamento interpessoal. 
Incidam sobre a via pública e o espaço público, pronunciar-se sobre pedidos 
de Informação e redamac;ões formuladas pelos munícipes relativamente a 
matérias da competência da unidade orgânica em que se encontra Integrado, 
elaborar projetos de parqueamento, Incluindo os relativos à atribuição de 
lugar para estacionamento de pessoas com mobllldade reduzida, emitir 
parecer relatlvamente a processos referentes a abrigos, sinallzação 
económica (Mupe), publicidade (Mupl) e sinalização direcional e estabelecer 
as condições de ocupação temporária da via pública por motivos vários. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

J,;.AÇl\,,Çf \,,VIII e UULUIIUUIIU L�'-111'-"'f UI IUU "'("'' 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programac;ão, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe genericamente elaborar planos, projetos e 
estudos de mobllldade, circulação, trânsito e ordenamento do espaço público 
e proceder ao acompanhamento da sua Implementação, avaliar e emitir - .- . � 

02•07-2020 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relaclonamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o servlc;o. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Respansabllldade e compromisso com 
o servlr;oi Relacionamento Interpessoal. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

608 • 715 



DM DEP DIV 

DMGI DIT DTOA 

DMGI DIT DTOA 

DMGI DIT DTDA 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Chefe de Divisão 

Area de Formação 
Académica ou 
ProfJssl"'nal 

Ucenclatura na área do 
Urbanismo 

Licenciatura na área do 
Urbanismo 

Licenciatura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe genericamente elaborar planos, projetos e 

Perfll de Competências 

estudos de mobllldade, circulação, trânsito e ordenamento de espaço público Orientação para resultados; Planeamento e 
e proceder ao acompanhamento da sua Implementação, avaliar e emitir organização; Análise da Informação e sentido 
parecer sobre estudos, planos e projetos de slnallzação viária, dar parecer critico; Conhecimentos especlallzados e 
sobre o ordenamento de trânsito e sinalização em processos de llcenclamento experiência; Responsabilidade e compromisso com 
urbanístico, bem como em estudos, projetos ou propostas de Intervenção que o servlç0i Relacionamento interpessoal. 
Incidam sobre a via pública e o espaço público, pronunclar�se sobre pedidos 
de informação e reclamações formuladas pelos munícipes relativamente a 
matérias da competência da unidade orgânica em que se encontra Integrado, 
elaborar projetos de parqueamento, incluindo os relativos à atribuição de 
lugar para estacionamento de pessoas com mobilidade reduzida, emitir 
parecer relativamente a processos referentes a abrigos, sinallzaçào 
económica (Mupe), publicidade (Mupl) e sinalização direcional e estabelecer 
as condições de ocupação temporária da via pública por motivos vários. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académlca, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, incumbindo-lhe genericamente elaborar planos, projetos e 
estudos de mobilidade, circulação, trânsito e ordenamento do espaço público Orientação para resultados; Planeamento e 
e proceder ao acompanhamento da sua Implementação, avaliar e emitir organização; Análise da informação e sentido 
parecer sobre estudos, planos e projetos de sinalização viária, dar parecer critico; Conhecimentos especializados e 
sobre o ordenamento de trânsito e slnallzac;ão em processos de licenciamento experiência; Responsabilidade e compromisso com 
urbanístico, bem como em estudos, projetos ou propostas de Intervenção que o serviço; Retaclonamento interpessoal. 
Incidam sobre a via pública e o espaço público, pronunciar-se sobre pedidos 
de tnformação e reclamações formuladas pelos munícipes relativamente a 
matérias da competência da unldade orgânica em que se encontra Integrado, 
elaborar projetos de parqueamento, Incluindo os relativos à atribuição de 
lugar para estacionamento de pessoas com mobilidade reduzida, emitir 
parecer relatlvamente a processos referentes a abrigos, slnallzação 
económica (Mupe), publicidade (Mupl) e slnalização direcional e estabelecer 
as condições de ocupação temporária da via pública por motivos vários. 

u,;,� ... v, ''li"'' e ,;,, ... ,,;,,,.,1;1 u::. ,; .. ..,,�..,� , ......... ,. , ., .. �, t: .,. 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento proflsslonal no 
local de trabalho; divulga Junto dos trabalhadores os documentos Internos e 
as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a responsablllzação por parte dos 

_, .!. •• - _._ 

02:-07-2020 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da Informação e sentido crítico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Representação e 
colaboração Institucional. 

Vinculo 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

Comissão de 
Serviço 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

609 - 715 



DM DEP DIV 

DMGI DIT DTOA 

OMGI DIT DTOA 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Prnfl .. slonal 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallncado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académlca1 que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexldade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe genericamente elaborar planos, projetos e 

Perfil de Competências 

estudos de mobllidode, circulação, trânsito e ordenamento do espaço público Orientação para resultados; Planeamento e 
e proceder ao acompanhamento da sua Implementação, avaliar e emitir organização; Análise da Informação e sentido 
parecer sobre estudos, planos e projetos de sinalização viária, dar parecer crítico; Conhecimentos especializados e 
sobre o ordenamento de trânsito e sinalização em processos de licenciamento experiência; Responsabilidade e compromisso com 
urbanístico, bem como em estudos, projetos ou propostas de Intervenção que o serviço; Relacionamento interpessoal. 
Incidam sobre a via pübllca e o espaço pübllco, pronunciar·se sobre pedidos 
de Informação e reclamações formuladas pelos munícipes relativamente a 
matérias da competência da unidade orgânica em que se encontra Integrado, 
elaborar projetos de parqueamento, Incluindo os relativos à atribuição de 
lugar para estacionamento de pessoas com mobllldade reduzida, emitir 
parecer relativamente a processos referentes a abrigos, slnallzação 
económica (Mupe), publicidade (Mupl} e sinalização direcional e estabelecer 
as condições de ocupação temporária da via públlca por motivos vários. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza têcnlca e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especlalízação e formação acadêmlca, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe genericamente elaborar planos, projetos e 
estudos de mobilldade, circulação, trânsito e ordenamento do espaço público Orientaçào para resultados; Planeamento e 
e proceder ao acompanhamento da sua Implementação, avaliar e emitir organização; Análise da informação e sentido 
parecer sobre estudos, planos e projetos de sinalização viária, dar parecer critico; Conhecimentos especializados e 
sobre o ordenamento de trânsito e sinalização em processos de licenciamento experiência; Responsabllidade e compromisso com 
urbanístico, bem como em estudos, projetos ou propostas de Intervenção que o serviço; Relacionamento interpessoal. 
incidam sobre a via pública e o espaço público, pronunciar-se sobre pedidos 
de Informação e reclamações formuladas pelos munícipes relativamente a 
matérias da competência da unidade org3nica em que se encontra Integrado, 
elaborar projetos de parqueamento, Incluindo os relatlvos à atribuição de 
lugar para estacionamento de pessoas com mobllldade reduzida, emitir 
parecer relativamente a processos referentes a abrigos, sinalização 
económica (Mupe), publicidade (Mupl) e sinalização direcional e estabelecer 
as condições de ocupação temporária da via públlca por motivos vários. 

01-07,2020 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
lndetenninado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

610 · 715 



DM DEP DIV 

DMGI DIT DTOA 

DMGI DIT DTOA 

DMGI DIT DTOA 

DMGI DIT DTOA 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 
Prnflssronal 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, 
enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade 
variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares, Indispensáveis ao 
funcionamento dos órgãos e serviços podendo comportar esforço tisico. 
Responsab\Udade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta 
utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 
mesmos. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
comp/e)(ldade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, colaborar no 
estabelecimento das condições de ocupação de via pública por motivos de 
obras particulares e obras munlclpals,ou por atividades que envolvam a 
implementação ou alteração da sinalização viária, Incluindo a sinalização 
temporária e alterações de transito decorrentes de obras, eventos, filmagens 
e outras situações com lncldencla no sistema. 

Exerce funções de natureza executiva, de apllcação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas ãreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, colaborar no 
estabelecimento das condições de ocupação de via pública por motivos de 
obras particulares e obras munlclpals,ou por atividades que envolvam a 
implementação ou alteração da sinalização viária, Incluindo a slnallzação 
temporária e alterações de transito decorrentes de obras, eventos, filmagens 
e outras situações com lncidencla no sistema. 

f)(erce funções de natureza executiva, de apllcaçào de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexldade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cllente. 

02•07•2020 

Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tem 0 equipa e cooperação; Relaclonamento Interpessoal; 1 d t . Pd Tolerância à pressão e contrariedades. n e erm,na 0 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equi pa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Organização e métod9,��q�,�-�•--��..!e��, . CTF.> _ Tem 0 melhoria :antinua; T abalh��
�

--
-

.1.Qd. termln:do cooperaçao; Relaclor 1mento lnterp • ai; 
_ J Responsabilidade e c ,mprom·;eg ,-�ç ·· >• 

t:rr=� � 

Ocupado 

Vago 

Vago 

Vago 

611 - 715 



DM DEP DIV 

DMGI orr OTOA 

DMGI orr OTOA 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Area de Formaç3o 
Académica ou 

p--••-sfonal 

Licenciatura na área de 
Arquitetura, Urbanismo ou 
Engenharia 

Licenciatura na área de 
Arquitetura, Urbanismo ou 
Engenharia 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado, Incumbindo-lhe genericamente elaborar planos, projetos e 

Perfil de Competências 

estudos de mobilldade, circulação, tf'ânslto e ordenamento do espaço público Orientação para resultados; Planeamento e 
e proceder ao acompanhamento da sua Implementação, avaliar e emitir organização; Análise da informação e sentido 
parecer sobre estudos, planos e projetos de sinalização viária, dar parecer crítico; Conhecimentos especializados e 
sobre o ordenamento de trânsito e sinalização em processos de licenciamento experiência; Responsabilidade e compromisso com 
urbanístico, bem como em estudos, projetos ou propostas de Intervenção que o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
Incidam sobre a via pública e o espaço público, pronunciar-se sobre pedidos 
de informação e reclamações formuladas pelos munícipes relativamente a 
matérias da competência da unidade orgânica em que se encontra Integrado, 
elaborar projetos de parqueamento, Incluindo os relativos à atribuição de 
lugar para estacionamento de pessoas com mobilidade reduzida, emitir 
parecer relativamente a processos referentes a abrfgos, sinalização 
económica (Mupe), publicidade (Mupl) e sinalização direcional e estabelecer 
as condições de ocupação temporária da via pública por motivos vários. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualiílcado, funções consultivas, de estudo1 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, lncumblndo•lhe genericamente elaborar planos, projetos e 
estudos de mobilidade, circulação, trânsito e ordenamento do espaço público Orientação para resultados; Planeamento e 
e proceder ao acompanhamento da sua implementação, avaliar e emitir organização; Anâllse da Informação e sentido 
parecer sobre estudos, planos e projetos de slnaHzação viária, dar parecer critico; Conhecimentos especializados e 
sobre o ordenamento de trânsito e sl nallzação em processos de llcenclamento experiência; Responsabilidade e compromisso com 
urbanístico, bem como em estudos, projetos ou propostas de Intervenção que o serviço; Relacionamento interpessoal. 
Incidam sobre a via pública e o espaço público, pronunciar-se sobre pedidos 
de lnformaç�o e reclamações formuladas pelos munícipes relativamente a 
matérfas da competência da unidade orgânica em que se encontra Integrado, 
elaborar projetos de parqueamento, lnclulndo os relativos à atribuição de 
lugar para estacionamento de pessoas com mobilidade reduzida, emitir 
parecer relativamente a processos referentes a abrigos, sinalização 
económica (Mupe), publicidade (Mupl) e sinalização direcional e estabelecer 
as condições de ocupação temporária da via pública por motivos vários. 

02-07-ZOZD 

Vinculo 

CTFP . Tempo 
Indetem,inado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Vago 

Vago 

612 • 71 



UNI/G DM DEP DIV AB 

DMGI OIT DTOA 

OMGI OIT GACG 

DMGI DIT GACG 

OMGI DIT GACG 

Cargo/Carreira/ Cate Area de Formação 
gorla Académica ou 

n ...... ffcclnnat 

Licenciatura na área de 
Técnico Superior Arquitetura, Urbanismo ou 

Engenharia 

Técnico Superior Licenciatura na área da 
Gestão 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Técnico 
12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 i--··� k1. t::· iv�. Ji:i T ;.:� •..-...-o-.:. ._.,_;i <.� .... ,.� 1 :i: �,.? 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especlalizaçao e formaçao académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, lncumblndo·lhe genericamente elaborar planos, projetos e 
estudos de mobilidade, clrculação, trânsito e ordenamento do espaço público 
e proceder ao acompanhamento da sua lmplementaçao, avaliar e emitir 
parecer sobre estudos, planos e projetos de slnallzaç:lo viária, dar parecer 
sobre o ordenamento de trânsito e sinalização em processos de licenciamento 
urbanístico, bem como em estudos, projetos ou propostas de Intervenção que 
Incidam sobre a via pública e o espaço público, pronunciar-se sobre pedidos 
de lnformar:!in e reciamacões formuladas oelos munídoes relativamente a 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Assegura o contacto entre os serviços, efetua a receção e entrega de 
expediente e encomendas; transporta máquinas, artigos de escritório e 
documentação diversa entre gabinetes; acompanha os visitantes aos locais 
pretendidos; estampllha correspondência e procede à reprodução de 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido CTFP - Tempo critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com Indeterminado 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e CTFP - Tempo 

lndetermlnado experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

documentos escritos ou desenhados, operando com fotocopiadoras ou Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 
lndetennlnado duplicadoras de mecânica simples e efetua pequenos acabamentos relativos à equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 

mesma reprodução, colabora eventualmente nos trabalhos auxlllares de Tolerância à pressão e contrariedades. 
montagem, desmontagem e conservação de equipamentos, auxilia a 
execução de cargas e descargas, realiza tarefas de arrumação e distribulç3o, 
executa outras tarefas simples, não especlncadas, de carácter manual e 
exigindo principalmente esforço flslco e conhecimentos práticos. 

Exerce funções de natureza executiva, de apllcação de métodos e processos, 
com base em dlretlvas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equlvalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cllente. 

0l-01·201:0 

Realização e orientação para resultados; 
Organização � método de trabalho; _Adaptação e CTFP _ Tem 0 melhoria continua; Trabalho-�u1pa��--. �

�
•�êfênri ,.:do cooperação; Reladonamen o lntel'i,��w..;:a; 

Responsabilidade e compr /nisso
��� � 

rr-;= �=-� 1 � 

____ ,... ____ _ 

.... � .. . . . ..... �-�· 
Estado Posto 

Vago 

Ocupado 

Ocupado 

Vago 

613-71 



DM DEP DIV 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

DMGI DIT 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 

Profl .. lonal 

12º ano de escolaridade, 
Coordenador Técnico ou curso que lhe seja 

equiparado 

Diretor de 
Departamento 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Licenciatura 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com relatlvo grau de autonomia e responsabllldade, funções de chefia 
técnica e administrativa de assistentes técnicos afetos a áreas administrativas 

Perfil de Competências Vínculo Estado Posto 

e por cujos resultados é responsável· realiza atividades de programação e Realização e orientação para resultados; 
organização do trabalho do pessoal �ue coordena1 seguindo orientações e Organização � método de trab�lho; Adaptação e CTFP _ Tempo 
diretivas superiores, nomeadamente as relativas ao pessoal, contabllldade, melhoria continua; c_ººrdenaçao; Trabalho de 

. lndetermlnado Ocupado 
expediente, património e aprovisionamento e outras de apoio Instrumental; e

R
qulpa

n
e cooperação, Relacionamento Interpessoal, 

executa trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior espo sabllldade e compromisso com 0 serviço 
complexidade. 

Define os objetivos de atuação da unidade orgânica que dirige, tendo em 
conta os objetivos gerais estabelecidos; constrói uma visão estratégica e 
missão para o Departamento, devendo garantir a sua assunção por parte de 
todos os trabalhadores; orienta, controla e avalia o desempenho e a eficiência 
dos serviços dependentes com vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar; garante a coordenação das 
atividades e a qualidade técnica da prestação de serviços na sua 
dependência; gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e 
tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando 
medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a 
qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o 
cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em 
conta a satisfação do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento 
profissional no local de trabalho; divulga Junto dos trabalhadores os 
documentos Internos e as normas de procedimento a adotar pelo serviço, 
bem como debate e esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos 
objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a responsabilização 
por parte dos trabalhadores. Coordena e orienta estrategicamente o 
desenvolvlmento da estrutura de govemança local da Rede Social. Assegura a 
Implementação dos Instrumentos de planeamento e funcionamento da Rede 
Social. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas deflnldas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

02·07-2020 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da Informação e sentído critico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Decisão; Representação e 
colaboração institucional. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

,1�� � 
CTFP . T V-"� Dcup.-do---l-IndetermInado 

CTFP . Tempo 
lndetemilnado Ocupado 

614 • 715 



DM DEP DIV 

DMGI DLU DGEA 

DMGI DLU DGEA 

DMGI DLU DGEA 

DMGI DLU DGEA 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Proffsslonal 

12° ano de escolarldade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

Perfil de Competências 

atuação comuns e instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos Realização e orientação para resultados; órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, _ 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo� Organl�açao e método de trabalho; Adaptaçao e 
lhe genericamente a receção e encaminhamento de expediente tisico; registos melhoria :on�n

t
'I� Trabalho de equipa e 

de entradas em GDCC, SPO e SJG; análise de Instrução de processos físicos e cooperaçao; e acionamento Interpessoal; 
digitais; elaboração de oficias, certidões e alvarás; consultas a entidades Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
externas; elaboração de cópias de processos; disponlblllzação de processos 
para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento telefónico. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos R II ã 1 .. 1 d órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 0 
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1 digitais; elaboração de oficias, certidões e alvarás; consultas a entidades esponsa 1 ª e e compromisso com O serv ço. 

externas; elaboração de cópias de processos; disponibilização de processos 
para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento telefónico. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos Realização e orientação para resultados; ôrgãos e serv!ços, requerendo c�nheclmen!os técnicos, teóricos e práticos, Organização e método de trabalho · Adaptação e 
obtidos atraves de curso do ensino secundario ou equlvale_nte, lnc�mblndo- melhoria continua· Trabalho de eq�ipa e 
lhe genericamente a receção e encaminhamento de expediente físico; registos cooperação · RelacÍonamento Interpessoal· 
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cos e ResponsablÍldade e compromisso com o s�rvlço. 
externas; elaboração de cópias de processos; disponlblllzac;ão de processos 
para consulta; gestão de atendimentos técnicos: atendimento telefónico. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atu�ção comuns e instrumentais, e nos vários d�mínios de atuação dos Realização e orientação para resultados; órgaos e serviços, requerendo conhecimentos tecnlcos, teóricos e praticas, Organiza ã.o.a.imétodo.de..::trabaltio;�tação e obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo- melhoria ontin!l��

�
a e lhe genericamente a receção e encaminhamento de expediente físlco; �eglstos 
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Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

615 - 715 



MAPA OE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate OM OEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
Prorlsslonal 

Exerce, com relativo grau de autonomia e responsabilidade, funções de chefia 
técnica e administrativa de assistentes técnicos afetos a áreas admlntstratlvas 
e por cujos resultados é responsável; realiza atividades de programação e 

12° ano de escolaridade, 
organização do trabalho do pessoal que coordena, seguindo orientações e OMGI OLU OGEA Coordenador Técnico ou curso Que lhe seja 

equiparado diretivas superiores1 nomeadamente as relativas ao pessoal, contabilidade, 
expediente, património e aprovisionamento e outras de apoio Instrumental; 
executa trabalhos de natureza técnica e adminlstrati'va de maior 
complexidade. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e instrumentais, e nos vários domlnlos de atuação dos 

12º ano de escolaridade, órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

OMGI OLU DGEA Assistente Técnico ou curso que lhe seja obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo-

equiparado lhe genericamente a receção e encaminhamento de expediente físico; registos 
de entradas em GDCC, SPO e SIG; análise de Instrução de processos fislcos e 
digitais; elaboração de ofícios, certidões e alvarás; consultas a entidades 
externas; elaboração de cópias de processos; dlsponlbllização de processos 
para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento telefónico. 

Exerce, com relativo grau de autonomia e responsabllldade, funções de chefia 
técnica e administrativa de assistentes técnicos afetos a áreas administrativas 

12° ano de escolaridade, e por cujos resultados ê responsável; realiza atividades de programação e 

DMGI DLU OGEA Coordenador Técnico ou curso que lhe seja organização do trabalho do pessoal que coordena, seguindo orientações e 

equiparado diretivas superiores, nomeadamente as relativas ao pessoal, contabilidade, 
expedlente1 património e aprovisionamento e outras de apoio instrumental; 
executa trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior 
complexidade. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcac;�o de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 

12º ano de escolaridade, órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo-

DMGI OLU DGEA Assistente Técnico ou curso que lhe seja lhe genericamente a receção e encaminhamento de expediente fislco; registos 
equiparado de entradas em GOCC, SPO e SIG; análise de Instrução de processos físicos e 

digitais; elaboração de ofícios, certidões e alvarás; consultas a entidades 
externas; elaboração de cópias de processos; disponibilização de processos 
para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento telefónico. 

0Z007·20Z0 

Perfil de Competências Vinculo 

Reallzação e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo melhoria continua; Coordenação; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indetenninado 

Responsabllldade e compromisso com o serviço 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP - Tempo 

cooperação; Relacionamento interpessoal; lndeterminado 

Responsabilldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Coordenação; Trabalho de CTFP - Tempo 

equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 

Responsabilidade e compromisso com o serviço 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e Indeterminado cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 
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Estado Posto 
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616 - 71 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica o u  Atribuição Competências/ Atividade 
Proftsslnnal 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários dominlos de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 12° ano de escolaridade, obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, incumbindo� OMGI OLU DGEA Assistente Técnico ou curso que lhe seja 

equiparado lhe genericamente a receção e encaminhamento de expediente físico; registos 
de entradas em GDCC, SPO e SIG; análise de Instrução de processos físicos e 
digitais; elaboração de ofícios, certidões e alvarás; consultas a entidades 
externas; elaboração de cópias de processos; dlsponlblllzação de processos 
para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento telefónico. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 

12º ano de escolaridade, órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
DMGI OLU OGEA Assistente Técnico ou curso que lhe seja obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo-

equiparado lhe genericamente a medição de projetos de arquitetura para efeitos de 
aplicação da tabela de taxas e de envio obrigatório de dados estatísticos para 
o INE; conferência de 2D coleções de projetos; verificação de telas finais; 
Impressão, corte e dobragem de desenhos. 

Exerce, com relativo grau de autonomia e responsabilidade, funções de chefia 
técnica e administrativa de assistentes técnicos afetos a áreas administrativas 

12º ano de escolaridade, e por cujos resultados é responsável; realiza atividades de programação e 

OMGI OLU OGEA Coordenador Técnico ou curso que lhe seja organização do trabalho do pessoal que coordena, seguindo orientações e 

equiparado diretivas superiores, nomeadamente as relativas ao pessoal, contabllldade, 
expediente, património e aprovisionamento e outras de apoio instrumental; 
executa trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior 
complexidade. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuaÇiio dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

12º ano de escolaridade, obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, incumbindo-
OMGI OLU OGEA Assistente Técnico ou curso que lhe seja lhe genericamente a receção e encaminhamento de expediente físico; 

equiparado registos de entradas em GDCC, SPO e SIG; análise de Instrução de processos 
fisicos e digitais; elaboração de oficias, certidões e alvarás; consultas a 
entidades externas; elaboração de cópias de processos; dlsponiblllzação de 
processos· para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento 
telefónico. 

02-07-2020 

Perfil d e  Competências Vinculo 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; Jndeterminado 

Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Coordenação; Trabalho de CTFP - Tempo 

equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 

Responsabilidade e compromisso com o serviço 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento lr,ter.pessoa1; .. ... ......... � -

Indeterminado 
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617 - 715 



DM DEP DIV 

DMGI DLU DGEA 

DMGI DLU DGEA 

DMGI DLU DGEA 

DMGI DLU DGEA 

OMGI DLU DGEA 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 
Proflsslonal 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicaç3o de métodos e processos, nas âreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domlnios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo• 
lhe genericamente a receção e encaminhamento de expediente físico; 
registos de entradas em GOCC, SPO e SJG; análise de Instrução de processos 
físicos e digitais; elaboração de ofícios, certidões e alvarás; consultas a 
entidades externas; elaboração de cópias de processos; dlsponlbtllzação de 
processos para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento 
telefónico. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo
lhe genericamente a medição de projetos de arquitetura para efeitos de 
aplicação da tabela de taxas e de envio obrigatório de dados estatísticos para 
o INE; conferência de 2ª coleções de projetos; verificação de telas finais; 
Impressão, corte e dobragem de desenhos. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos atravês de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo
lhe genericamente a receção e encaminhamento de expediente fisico; 
registos de entradas em GDCC, SPO e SIG; análise de Instrução de processos 
físicos e digitais; elaboração de ofícios, certidões e alvarás; consultas a 
entidades externas; elaboração de cópias de processos; dlsponlbillzação de 
processos para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento 
telefónico. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo
lhe genericamente a receção e encaminhamento de expediente físico; 
registos de entradas em GDCC, SPO e SIG; análise de Instrução de processos 
físicos e digitais; elaboração de ofícios, certidões e alvarás; consultas a 
entidades externas; elaboração de cópias de processos; dlsponlbllização de 
processos para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento 
telefónico. 

02•07-2020 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Reallwção e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilldade e compromisso com o serviço. 

Vínculo 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

Reallzação e orlentaç3o para res�ltadOSiu.,., .... : .. i.:.,.. �, ��.;;, •• 
i Organização e método de trabalhp; Adaptaçã� CTFP � G 

melhoria :antinua; Trabalho de e uipa e�� � .lt:ldét���, 
cooperaçao; Relacionamento lnt1 pess08t; ::P-
Responsabllldade e compromisso com 1r· . •,; � 7 
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Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 



DM DEP DIV 

DMGI DLU DGEA 

DMGI DLU DGEA 

DMGI DLU DGEA 

DMGI DLU DGEA 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

ProfJsslonal 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

l 2º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

Perfil de Competências 

atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domíni os de atuação dos Realização e orientação para resultados; 
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de entradas em GDCC, SPO e SlG; análise de Instrução de processos físicos e �
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digitais; elaboração de ofícios, certidões e alvarás; consultas a entidades esponsa ª e e comprom sso com O servu;o. 

e)(ternas; elaboração de cópias de processos; disponlbllização de processos 
para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento telefónico. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza e)(ecutlva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vártos domínios de atuação dos Realização e orientação para resultados; 
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externas; elaboração de cópias de processos; dlsponlblllzação de processos 
para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento telefónfco. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos Realização e orientação para resultados; órgãos e serv!ços, requerendo c�nheclmen!o_s técnicos, te6r1cos e práticos, Organização e método de trabalho· Adaptação e obtidos atraves de curso d� ensino secundano ou equivalente, lnc�mblnd�· melhoria continua; Trabalho de eq�lpa e lhe genericamente a receçao e encaml?hamento de e�pedlente risice; r�g,stos cooperação; Relacionamento Interpessoal; d� �n�radas em �DCC, SPO e SIG; analise de instruçao de processos físicos e Responsabilidade e compromisso com O serviço. d1g1ta1s; elaboraçao de ofícios, certidões e alvarás; consultas a entidades 
externas; elaboração de cópias de processos; disponibilização de processos 
para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento telefónico. 

Realização e orientação para resultados; 

Vinculo 

CTFP. Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP · Tempo 
Indeterminado 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, incumbindo� 
lhe genericamente a receção e encaminhamento de expediente físico; 
registos de entradas em GDCC, SPO e StG; análise de Instrução de processos 
fisícos e digitais; elaboração de oficias, certidões e alvarás; consultas a 
entidades externas; elaboração de cópias de processos; dlsponlbillzação de 
processos para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento 
telefónico. 

Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP _ Tem 0 melhoria continua; Trabalho de equlpa __ g_.. . .. ..,,os -tn<n!terml'ft:da--

01-07-20.10 

Responsabilidade e compromisso co � o serviço. . . O 
cooperação; Relacionamento lnterpe soai; � a 

�' ► 
l:í r!.� � 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

619 • 71 



MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 

Proffsslonal 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários dominlos de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

12° ano de escolaridade, obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo-
DMGI DLU DGEA Assistente Técnico ou curso que lhe seja lhe genericamente a receção e encaminhamento de expediente físico; 

equiparado registos de entradas em GOCC, SPO e SIG; análise de instrução de processos 
físicos e digitais; elaboração de oficlos, certidões e alvarâs; consultas a 
entidades externas; elaboração de cópias de processos; dísponiblllzação de 
processos para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento 
telefónico. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domlnios de atuaç3o dos 

12° ano de escolaridade, órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
DMGI DLU DGEA Assistente Técnico ou curso que lhe seja obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, incumbindo· 

lhe genericamente a receção e encaminhamento de expediente físico; registos equiparado de entradas em GOCC, SPO e SIG; anállse de Instrução de processos fislcos e 
digitais; elaboração de ofícios, certidões e alvarás; consultas a entidades 
externas; elaboração de cópias de processos; dlsponlblllzação de processos 
para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento telefónico. 

Exerce, com base em diretivas bem dennldas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo· 
lhe genericamente a receção e encaminhamento de expediente físico; registos 

12° ano de escolaridade, de entradas em GOCC1 SPO e StG; análise de Instrução de processos físicos e 
DMG! DLU DGEA Assistente Técnico ou curso que lhe seja digitais; elaboração de oficlos, certidões e alvarâs; consultas a entidades 

equiparado externas; elaboração de cópias de processos; dlsponlbllização de processos 
para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento telefónico 
receção e encaminhamento de expediente físico; registos de entradas em 
GDCC, SPO e SCG; anállse de Instrução de processos físicos e digitais; 
elaboração de ofícios, certidões e alvarâs; consultas a entidades externas; 
elaboração de cópias de processos; dlsponlbillzaçào de processos para 
consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento telefónico. 

02•07•2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 
Responsabllldade e compromisso com o servlço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP - Tempo 

Indeterminado cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo melhoria contínua; Trabalho de equipa e Indetemiinado cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
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Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

620 - 715 



DM DEP 

DMGI DLU 

DMG! DLU 

DMGI DLU 

DIV 

DGEA 

DGEA 

DGEA 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Cheíe de Divisão 

Assistente Têcnico 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Pr,.,flrsl"na1 

Licenciatura 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
cu curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam slmpJIOcar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados â eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatários; assegura os procedimentos administrativos 
de suporte ao processo de decisão relatlvamente a notificações e consultas 
Interna e externas, pedidos de Informação, certidões, autorizações de 
utlllzação, taxas e demais pedidos e procedimentos direta ou Indiretamente 
relacionados com intenções de licenciamento urbanístico no âmbito da 
atividade do Departamento, assim como efetua atendimento de munícipes e 
técnicos para esclareclmentos; divulga junto dos trabalhadores os 
documentos Internos e as normas de procedimento a adotar pelo servíc;o, 
bem como debate e esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos 
objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a responsabilização 
por parte dos trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do 
desempenho dos trabalhadores da sua unidade orgânica e Identifica as 
necessidades de formação específica desses trabalhadore.s; procede ao 
controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do periodo 
normal de trabalho por parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

Perfil de Competências 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço públlco; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da Informação e sentido critico; Trabalho 
de equipa e cooperac;ão; Representação e 
colaboração Institucional. 

atuação comuns e Instrumentais, e nos vários dominlos de atuação dos Realização e orientação para resultados; 
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lhe genencamente a receçao e encaminhamento de expediente fisico; registos coo eração· Relac�onamento lnte�p�soal· de entradas em GDCC, SPO e SIG; análise de Instrução de processos físicos e R 
P 

b·Íld d 1 ' 1 digitais; elaboração de ofícios, certidões e alvarás; consultas a entidades esponsa 1 ª e e compram sso com 0 serv ço. 

externas; elaboração de cópias de processos; disponibilização de processos 
para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento telefónlco. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
�tu�ção comuns e instrumentais, e no_s vários dcmlnlos de atuação dos Realização e orientação para resultados; org�os e serviços, requerendo conhec1men!os técnicos, teóricos e prát�cos, Organização e método de trabalho; Adaptação e obtidos através de curso d� ensino secundaria ou equivalente, inc�mb1nd�· melhoria continua· Trabalho de equipa e lhe genericamente a receçao e encamln�amento de expediente físico; registos coo eração· Rela�ionamento Interpessoal· de entradas em GDCC, SPO e SIG; anáhse de instrução de processos físicos e R P sab'Íld d . so com 5� • digitais; elaboração de ofícios, certidões e alvarâs; consultas a entidades espon 1 ª e e compromis O rviço. 

externas; elaboração de cópias de processos; disponibilização de processos 
para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento telefónico. 

0Z•07•2020 

Vinculo Estado Posto 

Regime 
Substituição C.M.C. Ocupado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Ocupado 

Ocupado 

621 - 71 



DM DEP DIV 

DMGI OLU DGEA 

DMGI DLU DGEA 

DMGI DLU DGEA 

DMGI DLU DICH 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Chefe de Divisão 

Area de Formação 
Académica ou 

Prof_{s_sl.o_nal 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolarldade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura 

MAPA OE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

Perfil de Competências 

atuação comuns e instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos R 11 _ . 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, t.eóricos e práticos, 0 
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lhe genericamente a receção e encaminhamento de expediente físico; registos me O a continua;. ra ª 0 . e equ pa e 

de entradas em GDCC, SPO e SIG; anállse de instrução de processos físicos e �ooperaçã:;
ld
R�ac,onamento _interpessoal; 

1 digitais; elaboração de ofícios, certidões e alvarás; consultas a entidades esponsa 1 ª e e compromisso com O serv ço. 

externas; elaboração de cópias de processos; dlsponlbill zac;ão de processos 
para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento telefónico. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos Reallzação e orientação para resultados; órgãos e serviços, requerendo conheclmen!os técnico�, teóricos e práticos, Organização e método de trabalho· Adaptação e obtidos através de curso do ensino secundaria ou equivalente, Incumbindo- lh ri , T b lh d ' 1  lhe genericamente a receção e encaminhamento de e�pedlente físico; registos :� :ra

ª ;i��:��Ion�m:n;o l�t=�
u
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, 
de en�radas em GDCC, S�O e SIG; anállse de lnstruçao de processos físicos e Re/pons�biÍidade e compromisso iam O s�rvi o. digitais; elaboração de of1clos1 certidões e alvarâs; consultas a entidades ç 

externas; elaboração de cópias de processos; dlsponiblllzação de processos 
para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento telefónico. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários dominios de atuação dos Realização e orientação para resultados; órgãos e serviços, requerendo conheclmen!os técnicos, teóricos e prát�cos, Organização e método de trabalho· Adaptação e obtidos através de curso do ensino se�undario ou equivalente, in_cumb1ndo- melhoria continua. Trabalho de eq�lpa e lhe genericamente a receção e encam1�hamento de e�pedlente f1slco; !eglstos cooperação· Relacionamento Inter essoal· de entradas em G_DCC, S�O e SIG; analise de in�truçao de processos f1sicos e Res onsab!Íldade e compromisso iam O s�rvl o. digitais; elaboraçao de of1clos, certidões e alvaras; consultas a entidades P ç 
externas; elaboração de cópias de processos; dlsponlbillzação de proce.ssos 
para consulta; gestão de atendimentos técnicos; atendimento telefónico. 

Gere com rigor e eflclêncla os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgãnlca, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento profissional no 
local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e 
as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a responsablllzação por parte dos 
trabalhadoresi procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica e ldentlnca as necessidades de 
formação específica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

02.01.1020 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço públlco; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da Informação e sentido critico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Representação e 
colaboração lnstltudonal. 

Vinculo Estado Posto 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Ocupado 

Regime Ocupado Substituição C.M .C. 

611 · 715 



DM DEP DIV 

DMGI DLU DICH 

DMGI DLU DICH 

DMGI DLU DICH 

DMGI DLU DICH 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal AB gorla 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza têcnlca Inerentes à respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexldade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de llcenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no ãmblto do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes à respetiva ârea de especlallzação e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, incumbindo·lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanlsticas de licenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica inerentes à respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, incumbindo·lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de licenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanlzaçao e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo
lhe genericamente a receção e encaminhamento de expediente físico; 
registos de entradas em GDCC, SPO e SCG; anállse de Instrução de processos 
físicos e digitais; elaboração de ofícios, certidões e alvarás; consultas a 
entidades externas; elaboraç3o de cópias de processos; disponibllização d e  
processos para consulta; gestão d e  atendimentos técnicos; atendimento 
telefónico. 

02-07-2020 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anâlise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Reallzação e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhorla continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
lndeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

623 - 715 



DM DEP DIV 

DMGI DLU DICH 

DMGI DLU DIES 

DMGI DLU DIES 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Chefe de Divisão 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Profl�slonal 

Licenciatura na área de 
Direito 

Licenciatura 

Licenciatura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexfdade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam slmpllficar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do interesse dos destlnatârtos; analisa pareceres dos técnicos, emitindo 
apreciações de suporte à decisão superior, relativamente a llcenclamentos, 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

comunicações prévias, pedidos de Informação prévl , certidões e demais Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
pedidos e procedimentos direta ou indiretamente relacionados com intenções serviço pUblico; Planeamento e organização; 

CTFP - Tempo 
Indeterminado Vago 

de licenciamento urbanistlco no âmbito da divisão, assim como efetua Conhecimentos especializados e e,cperiêncla; 
atendimento de municlpes e técnicos para esclarecimentos; divulga junto dos Anâlise da informação e sentido critico; Trabalho 
trabalhadores os documentos Internos e as normas de procedimento a adotar de equipa e cooperação; Representação e 

Regime Ocupado Substituição C.M.C. 

pelo serviço, bem como debate e esclarece as ações a desenvolver para colaboração Institucional. 
cumprimento dos objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a 
responsablllzação por parte dos trabalhadores; procede de forma objetiva â 
avaliação do desempenho dos trabalhadores da sua unidade orgânica e 
Identifica as necessidades de formação especifica desses trabalhadores; 
procede ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do 
período normal de trabalho por parte dos trabalhadores na sua unidade 
orgânica. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação d e  métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientinca Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente, emissão de pareceres técnicos respeitantes à 
fase de especialidades em processos de l!cenclamento urbanístico, 
comunicações prévias , pedidos de Informação prévia , certidões, alvarás de 
loteamento e obras de urbanização, bem como atendimentos a munícipes 
para esclarecimentos. 

02·07-2010 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido CTFP • Tempo critico; Conhecimentos especializados e Indeterminado experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacion���tqJn_t� .� - , j 

81li,,iõi.21,tll:�.::.'IS 
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Ocupado 

624 - 71 



DM DEP DIV 

DMGI DLU DIES 

DMGI DLU DIES 

DMGI DLU DIES 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 
Profissional 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área de 
Engenharia Mecânica 

Licenciatura na área da 
Arquitetura Paisagista 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce, com base em diretivas bem deOnldas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcaçao de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo
lhe genericamente o apoio administrativo à chefia de Divisão com atribuições 
a nível do atendimento telefónico e assuntos conexos, registo e distribuição 
de processos SPO e GDCC e dados estatísticos Internos 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente emissão de pareceres técnicos respeitantes à 
fase de licenciamento Industrial, combustiveis e PACs em processos de 
licenciamento urbanistlco1 comunicações prévias , pedidos de Informação 
prévia , certidões, bem como atendimentos a munícipes para esclarecimentos 
em procedimentos relacionados. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especiallzado1 nomeadamente emissão de pareceres técnicos respeitantes à 
fase de especialidade de paisagismo em processos de llcenclamento 
urbanístico, comunicações prévias , pedidos de Informação prévia , certidões, 
alvarás de loteamento e obras de urbanlzação1 bem como atendimentos a 
municlpes para esclarecimentos em procedimentos relacionados. 

02-07-2020 

Perfll de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especlallzados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Vlnculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupéldo 

Ocupado 

Ocupado 

625 • 71 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade 
Prnflccfnnal 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda Que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcac;ão de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes â respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

Licenciatura na área de decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com DMGI DLU DIES Técnico Superior Engenharia Mecânica diversos graus de comple)Cldade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente emissão de pareceres técnicos respeitantes à 
fase de especialidades em processos de licenciamento urbanístico, 
comunicações prévias , pedidos de Informação prévia , certidões, alvarás de 
loteamento e obras de urbanização, bem como atendimentos a municipes 
para esclarecimentos em procedimentos relacionados. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

DMGI OLU DIES Técnico Superior Licenciatura na área da decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
Engenharia Clvll diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

especializado, nomeadamente emissão de pareceres técnicos respeitantes à 
fase de especialidades em processos de licenciamento urbanístico, 
comunicações prévias , pedidos de Informação prévia , certidões, alvarãs de 
loteamento e obras de urbanização, bem como atendimentos a municlpes 
para esclarecimentos em procedimentos relaclonados. 

Exerce, com responsabllidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 

Licenciatura na área da especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

DMGI DLU DIES Técnico Superior Engenharia dos decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

Transportes diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente emissão de pareceres técnicos respeitantes à 
fase de especialidades em processos de licenciamento urbanístico, 
comunicações prévias , pedidos de Informação prévia , certidões, alvarás de 
loteamento e obras de urbanização, bem como atendimentos a municipes 
para esclarecimentos em procedimentos relacionados. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação1 avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 

Licenciatura na área da especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
DMGI DLU DIES Técnico Superior decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Engenharia Clvll diversos graus de comple>ddade, executa outras atividades de apoio geral e 

especiallzado1 nomeadamente emissão de pareceres técnicos respeitantes a 
llcenclamento urbanístico, comunicações prévias , pedidos de Informação 
prévia , certidões, bem como atendimentos a municlpes para 
esclarecimentos. 

02·07•20:Z0 

Perfil de CompeU!nclas 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Respcnsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especlallzados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para r��.Qo�; Planp.�.]!.en_��- � •. • 
organização; Análl e da I��� critico; Conheclme ,tos especlallz� -

� 
( 

experiência; Resp nsabil�.S:Cb'l\l � m· 'co� 
o serviço; Relacio amento lnterpessoa . 
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Vinculo Estado Posto 

CTFP • Tempo 
lndeterniinado Ocupado 

CTFP. Tempo Ocupado Indeterminado 

CTFP - Tempo Ocupado lndetermlnado 

IC ITFP - Tempo Ocupado 
1 determinado 

626 - 715 



DM DEP 

DMGI DLU 

DMGI DLU 

DMGI DLU 

DMGI DLU 

DIV 

DIES 

DIES 

DLOP 

DLOP 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Prof!n!_om,1 

Licenciatura na área da 
Engenharia Civil 

licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabilldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcaçifo de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente emissão de pareceres técnicos respeitantes à 
fase de especialidades em processos de licenciamento urbanistlco, 
comunicações prévias , pedidos de Informação prévia , certidões, alvarás de 
loteamento e obras de urbanização, bem como atendimentos a munícipes 
para esclarecimentos em procedimentos relacionados. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes à respetiva ãrea de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de llcenclamento, 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munlclpes para esclarecimentos. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica inerentes à respetiva área de especiallzac;ão e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlalizado, Incumbindo-lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanlstlcas de licenciamento, 
comuntcação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica inerentes à respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado, lncumblndo·lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de licenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edlflcação, bem como o atendimentos a munlcipes para esclarecimentos. 

02-07-1020 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organlz:ação; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especlafiz:ados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

627 · 715 



DM DEP DIV 

DMGI OLU DLOP 

DMGI DLU DLOP 

DMGI DLU DLOP 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Chefe de Divisão 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Area de Formaçlo 
Académica ou 

Prnflcclnnal 

Licenciatura 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

licenciatura na área de 
Arquitetura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgâníca, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatários; analisa pareceres dos técnicos, emitindo 
apreciações de suporte à decisão superior, relativamente a llcenciamentos1 

comunicações prévias , pedidos de Informação prévia, certidões e demais Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
pedidos e procedimentos direta ou Indiretamente relacionados com intenções servlço público; Planeamento e organização; 
de licenciamento urbanístico no âmbito da divisão, assim como efetua Conhecimentos especializados e experiência; 
c1tendimento de munícipes e técnicos para esclarecimentos; divulga junto dos Análise da informação e sentido critico; Trabalho 
trabalhadores os documentos internos e as normas de procedimento a adotar de equipa e cooperação; Representação e 
pelo serviço1 bem como debate e esclarece as ações a desenvolver para colaboração Institucional. 
cumprimento dos objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a 
responsabilização por parte dos trabalhadores; procede de forma objetiva à 
avaliação do desempenho dos trabalhadores da sua unidade orgânica e 
Identifica as necessidades de formação especifica desses trabalhadores; 
procede ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do 
período normal de trabalho por parte dos trabalhadores na sua unidade 
orgânica. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallncado, funções consultivas, de estud01 

planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes à respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, incumblndo·lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de llcenclamento, 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 

Comissão de 
Serviço 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

Ocupado 

Ocupado 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes à respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, lncumblndo·lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de licenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

organização; Análise da Informação e sentido CTFP • Tem 0 crítico; Conhecimentos especializados e Indetermin:do • . . .. Ocupado 
experiência; Responsabllldade e compromissO:COw .. , .... ":�!,..=;.•.=..-� 
o serviço; Relacionamento lnterpessoa · �-{ � 
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DM DEP DIV 

DMGI DLU DLOP 

DMGI DLU DLOP 

DMGI DLU DLOP 

DMGI DLU DLOP 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Area de Formaçao 
Académica ou 
Proflsslonal 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, runções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica inerentes à respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, anállses, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, lncumblndo•lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de licenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Juridlco da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munlclpes para esclareclmentos. 

Exerce, com responsabllidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, runções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica inerentes ã respetiva área de especialização e formaçào 
académica, que visam rundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, anállses, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanistlcas de llcenclamento, 
comunicação prévia, pedidos de lníormação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes à respetiva área de especialização e íormação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, anállses, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado, lncumblndo· lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de licenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de lnrormac;âo prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanizaçào e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, runções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo
lhe genericamente o apoio administrativo à chefia de Divisão com atribuições 
a nível do atendimento teleí6nlco e assuntos conexos, registo e distribuição 
de processos SPO e GDCC e dados estatlstlcos Internos 

02•07•20Z0 

Perfll de Competências 

Orientação para resultadosj Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anâllse da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anâllse da lníormação e sentido 
critiCOi Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Reallzaçao e orientação para resultados; 

Vinculo 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP _ Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e Indeterminado cooperação; RelaclonemeAto-inter,p11,,, ..... .._ __ �_ 
Responsabilidade e ompr

�_J
· 

�) 

,..I» 
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Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

629 · 715 



DM DEP DIV 

DMGI DLU DLOP 

DMGI DLU DLOU 

DMGI DLU DLOU 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Chefe de Divisão 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes â respetiva área de especlallzação e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado, lncumbindo·lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de licenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo· 
lhe genericamente o apoio administrativo à chefia de Divisão com atribuições 
a nível do atendimento telefónlco e assuntos conexos, registo e distribuição 
de processos SPO e GOCC e dados estatísticos internos 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam slmplincar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatários; analisa pareceres dos técnicos, emitindo 
apreciações de suporte à decisão superior, relativamente a licenciamentos, 

Perfll de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítlCOi Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relaclonamento interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

comunicações prévias , pedidos de Informação prévia, certidões e demais liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
pedidos e procedimentos direta ou Indiretamente relacionados com Intenções serviço público; Planeamento e organização; 
de licenciamento urbanistico no âmbito da divisão, assim como efetua Conhecimentos especiallzados e experiência; 
atendimento de municlpes e técnicos para esclarecimentos; divulga junto dos Análise da Informação e sentido critico; Trabalho 
trabalhadores os documentos Internos e as normas de procedimento a adotar de equipa e cooperação; RepresentaMin 
pelo serviço, bem como debate e esclarece as ações a desenvolver para colabora,:ão•fnst,itliê'�

:J

· . 
cumprimento dos objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a li

�
;cu tc::t:P • O· responsablllzação por parte dos trabalhadores; procede de forma objetiva à · .. • �-

avallação do desempenho dos trabalhadores da sua unidade orgânica e Y-
ldentlfica as necessidades de formação especifica desses trabalhadores; 

� � 

procede ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do �. 
periodo normal de trabalho por parte dos trabalhadores na sua unidade y 
orgânica. 

O · lL 
.... "1-.., 

0l.07•2020 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Comissão de 
Serviço 

.,. . . . 
Estado Posto 

Vago 

Ocupado 

Ocupado 

630 · 715 



DM DEP DIV 

DMGI DLU DLDU 

OMGI DLU DLOU 

DMGI DLU DLOU 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 
Prnflssfonal 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabilldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualiílcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes à respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, lncumblndo•lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de licenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia têcnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes à respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanistlcas de llcenclamento, 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no ámbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica inerentes à respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, incumblndo·lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de licenciamento, 
comunicação prévia, pedídos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

01-01-2020 

Perfil de Competências 

Orientação para resul tados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
criticoj Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anállse da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

631 - 715 



DM DEP DIV 

DMGI DLU OLOU 

OMGI DLU OLOU 

OMGI OLU OLOU 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Profissional 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, runc;ões consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes à respetiva área de especlallzação e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado, Incumbindo-lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de llcenclamento, 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Juridlco da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes â respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de llcenclamento, 
comunicação prévia, pedidos de informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendímentos a munícipes para esclarecimentos. 

Exerce, com responsabllidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes à respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de licenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munfclpes para esclarecimentos. 

02-07-2020 

Perfil de C ompetências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecímentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orlentaçilo para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Vago 

Vago 

vago 

632 - 71 



MAPA DE PESSOAL 2020 

UNJ/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formaçao 
OM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 

PrnfJ!!:;sr ...... al 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica inerentes à respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 

Licenciatura na área de autonomamente ou em grupo, anâllses, pareceres e projetos com diversos 
OMGI DLU DLOU Técnico Superior Arquitetura graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

especializado, incumblndo·lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de llcenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munlcipes para esclarecimentos. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualíflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes à respetiva área de especlallzação e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 

Licenciatura na área de autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
DMGI DLU ORAU Técnico Superior Arquitetura graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

especializado, Incumbindo-lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanlsticas de licenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a municlpes para esclarecimentos. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quaHficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes à respetiva área de especiallzação e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 

Licenciatura na área de autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
DMGI DLU DRAU Técnico Superior Arquitetura graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

especializado, incumbindo-lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de llcenclamento, 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultlvas1 de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes â respetiva área de especlallzação e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 

Técnico Superior Licenciatura na área de autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
OMGI DLU DRAU Arquitetura graus de complexidade, executa outras atívldades de apoio geral e 

especializado, lncumbindo·lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de llcenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no àmblto do Regime Juridlco da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

02•07·2020 

Perfil d e  Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especlallzados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromísso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 
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Vinculo 

CTFP - Tempo 
rndetermlnado 

CTFP • Tempo 
indeterminado 

CTFP. Tempo 
Indeterminado 

E empo 
In�mlnado 
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Estado Posto 

Vago 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

633 - 715 



DM OEP DIV 

DMGI DLU DRAU 

DMGI DLU DRAU 

DMGI DLU DRAU 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Chefe de Divisão 

Técnico Super1or 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura 

Licenciatura na área da 
Engenharia Clvll 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes à respetiva área de especialização e formação 
académica, Que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, lncumbindo·lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanistlcas de llcenclamento, 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munlclpes para esclarecimentos. 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológlcos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatários; analisa pareceres dos técnicos, emitindo 
apreciações de suporte à decisão superior, relativamente a licenciamentos, 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anállse da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

comunicações prévias, pedidos de informação prévia, certidões e demais Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
pedidos e procedimentos direta ou indiretamente relacionados com Intenções serviço públiCOi Planeamento e organização; 
de licenciamento urbanlstico no àmbito da Divisão, assim como efetua Conhecimentos especializados e experiência; 
atendimento de munfclpes e técnicos para esclarecimentos; divulga Junto dos Anállse da Informação e sentido critico; Trabalho 
trabalhadores os documentos Internos e as normas de procedimento a adotar de equipa e cooperação; Representação e 
pelo serviço, bem como debate e esclarece as ações a desenvolver para colaboração Institucional. 
cumprimento dos objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a 
responsabilização por parte dos trabalhadores; procede de forma objetiva à 
avaliação do desempenho dos trabalhadores da sua unidade orgânica e 

Identifica as necessidades de formação especifica desses trabalhadores; 
procede ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do 
perlodo normal de trabalho por parte dos trabalhadores na sua unidade 
orgânica. 

Exerce, com responsabllidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes ã respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente emissão de pareceres técnicos sobre projetos 
de especialidades de licenciamentos de obras, comunicações prévias, 
certidões e obras de urbanização e loteamentos, emissão de pareceres sobre 
Instrução de pedido e receção de obras de Infraestruturas de AUGI em 
coordenação com a OFEI e atendimento a munlclpes para esclarecimentos. 

02-07-2020 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o servlço;·R1!taelonarne11ttrtfit1!rce 
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Vinculo Estado Posto 

CTFP . Tempo 
Indeterminado Ocupado 

Regime Ocupado Substituição C.M.C. 

CTFP . Tempo 
Indeterminado Ocupado 

634 · 715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação 
DM OEP DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate Académica ou Atribuição Competências/Atividade AB gorla 

Prõfl--•Aftal 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 

Licenciatura na área da especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a OMGI DLU ORAU Técnico Superior Gestão decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, nomeadamente emissão de pareceres técnicos respeitantes a 
taxas, compensações , pagamentos em prestações e reduções aplicáveis em 
AUGI e de base de dados de dívidas / pagamentos em AUGI. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcação de métodos e processos 
de natureza técnica Inerentes à respetiva ârea de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 

Licenciatura na área de autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos OMGI OLU DRAU Técnico Superior Arquitetura graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, lncumblndo•lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de licenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de iníormação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica inerentes à respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 

DMGI DLU ORAU Técnico Superior Licenciatura na área de autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
Arquitetura graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 

especializado, incumblndo·lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de llcenclamento, 
comunicação prévia, pedidos de informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no ãmblto do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a municlpes para esclarecimentos. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários dominlos de atuação dos 120 ano de escolaridade, órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, OMGI DLU ORAU Assistente Técnico ou curso que lhe seja obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo· equiparado lhe genericamente o apoio administrativo à chefia de Divisão com atribuições 
a nível do atendimento telefónico e assuntos conexos, registo e distribuição 
de processos SPO e GOCC e dados estatísticos Internos. 

01-07-Z0Z0 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Realização e p�i
�;��i Organização � método ªÔ, melhoria cor ínua; Tr 

cooperação; helaci narnento in erpes:soal; ):.n, 
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Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
lndeterm,nado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

- .. . . ..... . ,.. 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Vago 

635 - 71 



DM DEP DIV 

DMGI DLU DRAU 

DMGI DLU DRAU 

OMGI DLU 

OMGI DLU 

DMGI DLU 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

GACG Assistente Técnico 

GACG Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

Ucenclatura na ârea de 
Arquitetura 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área da 
Gestão ou das Ciências 
Sociais e Humanas 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallílcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallaç3o e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica inerentes à respetiva ârea de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decls3o, elabora, 
autonomamente ou em grupo, análises, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, lncumbindo·lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de licenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de Informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmbito do Regime Jun'dlco da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica inerentes à respetiva área de especialização e íormação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, anállses, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, lncumblndo·lhe nomeadamente a emissão de pareceres 
técnicos respeitantes a operações urbanísticas de licenciamento, 
comunicação prévia, pedidos de informação prévia, certidões e demais 
procedimentos conexos no âmblto do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, bem como o atendimentos a munícipes para esclarecimentos. 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Respcnsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Vago 
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Exerce, com relativo grau de autonomia e responsabilidade, funções de chefia 
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executa trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior esponsa ª e e comprem sso com O serviço 
complexidade. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica inerentes à respetiva área de especlallzaç.ão e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decls5o, elabora, 
autonomamente ou em grupo, anállses, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de apllcaçao de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos atravês de curso do ensino secundário ou equivalente, 
nomeadamente organlzaç3o da documentação e registos a cargo do Arquivo 
Geral Corrente. 

02-07•1020 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos es·peclallzados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organlzaç3o e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Vago 

Ocupado 

636 • 715 



UNI/G DM DEP DIV AB 

DMGI DLU 

DMGI DLEC UPOP 

DMGI DLEC UPOP 

DMGI DLEC UPOP 

Cargo/Carreira/Cate 
gorla 

Diretor de 
Departamento 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Area de Formaç5o 
Académica ou 

Proflsslonal 

Ucenclatura 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Define os objetivos de atuação da unidade orgânica que dirige, tendo em 
conta os objetivos gerais estabelecidos; constrói uma visão estratégica e 
missão para o Departamento, devendo garantir a sua assunç5o por parte de 
todos os trabalhadores; orienta, controla e avalla o desempenho e a eficiência 
dos servlços dependentes com vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar; garante a coordenação das 
atividades e a qualidade técnica da prestação de serviços na sua 
dependência; gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e 
tecnológicos afetos â sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando 
medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a 
qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o 
cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em 
conta a satisfação do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento 
profissional no local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os 
documentos Internos e as normas de procedimento a adotar pelo serviço, 
bem como debate e esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos 
objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a responsabilização 
por parte dos trabalhadores. Coordena e orienta estrategicamente o 
desenvolvimento da estrutura de governança local da Rede Social. Assegura a 
Implementação dos instrumentos de planeamento e funcionamento da Rede 
Social. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo-
lhe genericamente o exercício de tarefas de apoio administrativo, atualização 
de bases de dados e arquivo. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva ârea de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equlvalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

02-07-2020 

Perfll de Competências 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da lnformaçao e sentido crítico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Decisão; Representação e 
colaboração Institucional. 

Realização e orientação para resul tados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabll\�'; !'. com.P.r�ml�J.!l.f90l� o. 
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Vinculo 

Comissão de 
Serviço 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP-Tempo 
Indeterminado 

� . .  . .. ... -, ... 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

637 · 715 



DM DEP DIV 

OMGI DLEC 

DMGI DLEC 

DMGI DLEC 

DMGI DLEC 

DMGI DLEC 

DMGI DLEC 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 
Proflsslonal 

UPOP Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

UPOP 

UPOP 

Assistente Técnico 

Dirigente Intermédio 
de 3.0 Grau 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Licenciatura na área da 
Gestão 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Assegura o contacto entre os serviços, efetua a receção e entrega de 
expediente e encomendas; transporta máquinas, artigos de escritório e 
documentação diversa entre gabinetes; acompanha os visitantes aos locais 
pretendidos; estampllha correspondência e procede à reprodução de 

Perfil de Competências Vinculo 

documentos escritos ou desenhados, operando com fotocopiadoras ou Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP . T duplicadoras de mecânica simples e efetua pequenos acabamentos relativos à equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d t 
e
_
mp

d
o 

mesma reprodução, colabora eventualmente nos trabalhos auxlllares de Tolerância à pressão e contrariedades. n e enrnna 0 
montagem, desmontagem e conservação de equipamentos, auxilia a 
execução de cargas e descargas, realiza tarefas de arrumação e distribuição, 
executa outras tarefas simples, não especificadas, de carácter manual e 
exigindo principalmente esforço Osico e conhecimentos práticos. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Organiza as atividades da unidade, de acordo com o plano de atividades Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
definido e procede à aval/ação dos resultados alcançados; distribui, orienta e serviço público; Planeamento e organização; 

CTFP • Tempc 
lndeterminad 

controla a execução e qualidade técnica do trabalho produzido, assegurando a Conhecimentos especializados e experiência; CTFP - Tempo 
gestão dos trabalhadores Integrados na unidade e a prossecução das Análise da Informação e sentido crítico; Trabalho Indeterminado 
atribuições previstas na Regulamento de Organização dos Serviços do de equipa e cooperação; Representação e 
Munlciplo. colaboração Institucional. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente proceder ao depósito e entrega de bens depositados nos 
frigoríficos e armazém do gelo conforme solicitações dos clientes, execução 
de tarefas diárias de limpeza e manutenção geral no Mercado de Cascais. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos. obtidos através d e  
curso d o  ensino secundário o u  equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilldade, recursos humanos. aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Orientação para o serviço püblico; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d t �
mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n e erm na 0 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relaclonamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

638 -715 



DM DEP DIV 

DMGI DLEC 

DMGI DLEC 

OMGJ DLEC 

OMGI DLEC 

OMGJ DLEC 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorra 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Profissional 

Licenciatura na área da 
Engenharia Civil 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Chefe de Divisão 

Licenciatura na área da 
Gestão 

Licenciatura na área de 
Direito 

Licenciatura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técntca e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente proceder ao depósito e entrega de bens depositados nos 
frigoríficos e armazém do gelo conforme solicitações dos clientes, execução 
de tarefas diárias de Umpeza e manutenção geral no Mercado de Cascais. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação1 avallação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou clentínca Inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade/ executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce1 com responsabilldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento/ programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e forma�o académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora1 autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlalizado. 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento profissional no 
local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos internos e 
as normas de procedimento a adotar pelo serviço1 bem como debate e 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a responsablllzação por parte dos 
trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica e identifica as necessidades de 
formação específica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualldade e cumprimento do perlodo normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgãnlca. 

02•07-2020 

Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conheclmentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relaclonamento Interpessoal. 

CTFP. Tempo 
Indeterminado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP . Tem 0 equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
1 d 1 � Tolerância à pressão e contrariedades. 
" eterm na 0 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organlzaçãoi Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

CTFP. Tempo 
lndeterminado 

CTFP. Tempo 
[ndeterminado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da informação e sentido critico; Trabalho 
de eQulpa e cooperação; Representação e 
colaboração lnstitttdon·a1:- • -·--· ··--'"' 

Regime Ocupado Substituição C.M.C. 

. ::;:a �� 
� <'. 
� r-=--i --!!K� ► e:> ) -

639 - 715 



OM DEP DIV 

OMGI OLEC 

DMGI OLEC 

DMGI DLEC 

DMGI OLEC 

OMGI OLEC 

DMGI OLEC 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

T êcn ico Superior 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académfca ou 

Prnflssfnnal 

l 2º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área de 
Direito, da Gestão ou 
Economia 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura na área de 
Direito, da Gestão ou 
Economia 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atrlbulç5o Competências/ Atividade 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e prâtlcos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce, com responsabllidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou clentinca Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos atravês de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de 
especialização e formaçao acadêmica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgánlca, 
requerendo conhecimentos têcnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao clfente. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de mêtodos e processos 
de natureza têcnlca e ou científica inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

OJ-07-2020 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptaçiio e 
melhoria contínua; Trabalho de equlpa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equlpa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Reallzaç·ão e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para. .,� e 
organização; An�lise dlcinfo.cma.�tJdo 
critico_;_ Conheci ientos �pecia

�
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experiencia; Re pons
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Vinculo 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
[ndeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
lndeterminado 

CTFP • Tempo 
lndeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

640 • 71 



DM DEP DIV 

DMGI DLEC 

DMGI DLEC 

DMGI DLEC 

DMGI DLEC 

DMGI DLEC 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Proffsslnnal 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas dennldas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e prâtlcos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secret-artado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos 
e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos 
através de curso do ensino secundário ou equivalente, na área da metrologia, 
Incumbindo-lhe, nomeadamente: elaborar fichas e preparar elementos 
relativos a cobranças; regula reafinar Instrumentos óticos de precisão 
mecânicos, elétricos ou óticos; enviar para reparação os Instrumentos não 
suscetíveis de afinação, Indicando as deficiências encontradas; proceder ao 
registo dos elementos de ldentíncação dos aparelhos e dos resultados obtidos 
nos ensaios efetuados; executar tarefas de carâcter organizativo e 
processual no âmbito da sua atlvldade. Cobrança de valores Inerente â área 
funcional onde se encontra integrado. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quanncado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Ucenciatura na área das de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
Ciências Sociais e Humanas especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Desempenha funções de natureza executiva, de carãcter manual ou 
mecánlco, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexldade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente proceder ao depósito e entrega de bens depositados nos 
frlgoriflcos e armazém do gelo conforme solicitações dos clientes, execução 
de tareras diárias de llmpeza e manutenção geral no Mercado de Cascais. 

Assistente Técnico 
12° ano de estelaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Exerce funções de natureza executiva, de apUcac;ão de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos atravês de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

02•07•2020 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realízação e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equlp! e cooperac;ão; Relacion.amento interpessoal; lndete��:dºo Tolerancla à pressão e contrariedades. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e.mé.t.Q.ac,,dll,t,:aballm;.�.0. 
melhoria co tínua;<"fra�q,,tpg 
cooperação; Relacionam�lterpesJ9.at; (}: 
ResponsabH ade �rom�gnto se�9 

� � 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

641-71 



DM DEP DIV 

DMGI DLEC 

OMGI DLEC 

OMGI DLEC 

DMGI OLEC 

DMGI DLEC 

DMGI DLEC 

UNI/G cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 

Profissional 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexldade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, lncumblndo·lhe 
genericamente proceder ao depósito e entrega de bens depositados nos 
frigorlficos e armazém do gelo conforme solicitações dos clientes, execução 
de tarefas diárias de limpeza e manutenção geral no Mercado de Cascais. 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Asslstente Técnico 

Técnico Superior 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

l 2° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas dennldas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do  ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cllente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce funções de natureza executiva, de apllcação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexldade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de  
curso do ensino secundário ou equlvalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cllente. 

Exerce, com responsabllidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas. de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área das de natureza técnica e ou clentffica inerentes à respetiva área de 
Ciências Sociais e Humanas especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumblndo·lhe 
genericamente proceder ao depósito e entrega de bens depositados nos 
frtgoriflcos e armazém do gelo conforme solicitações dos clientes, execução 
de tarefas diárias de limpeza e manutenção geral no Mercado de Cascais. 

02-07-2020 

Perfil d e  Competências Vinculo 

Orientação para o serviço públko; Trabalho de CTFP T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d • �
mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n etermma 0 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultadOSi 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organlzaçao; Anállse da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP- Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Orientação para e servi=
·�:;;Ç�e f fl FP - Tem o equipa e coopera �o; R�menlõl'llllerpess�, d t I Pd Tolerância à pres �o e e

�.� S. e erm na 0 
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.... e::, e. 'T.1 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Vago 

Vago 

642 . 715 



DM DEP DIV 

DMGI DLEC 

DMGI DLEC 

DMGI DLEC 

DMGI DLEC 

DMGI DLEC 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Prar1��1onal 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12º ano de escolaridade, 
Coordenador Técnico ou curso que lhe seja 

equiparado 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Licenciatura na ârea de 

Arquitetura, na ârea de 
Engenharia ou na área de 
Urbanismo 

licenciatura na área da 
Medicina Veterinária 

Licenciatura na área da 
Medicina Veterinária 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 

natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e Instrumentais, e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 
obtidos através de curso do ensino secundário ou equivalente, Incumbindo
lhe genericamente o exercício de tarefas de apoio administrativo, atualização 
de bases de dados e arquivo. 

Exerce, com relativo grau de autonomia e responsabllldade, funções de chefia 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

técnica e administrativa de assistentes técnicos afetos a áreas administrativas R 11 - . t - lt d 

Vinculo 

CTFP. Tempo 

Indeterminado 
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complexidade. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 

enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de 

especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

diversos graus de comple,cldade, e,cecuta outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallncado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, Incumbindo, genericamente: colaborar 

Orientação para resultados; Planeamento e 

organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 

o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

na e,cecução das tarefas de Inspeção higlo-sanltárla e controlo higlo-sanltárlo Orientação para resultados; Planeamento e 

das Instalações para alojamento de animais, dos produtos de origem animal e organização; Análise da Informação e sentido CTFP - Tempo 

Indeterminado 
dos estabelecimentos comerciais ou industriais onde se abatam, preparem, crítico; Conhecimentos especializados e 
produzam, transformem, fabriquem, conservem, annazenem ou experiência; Responsabllldade e compromisso com 
comercializem animais ou produtos de origem animal e seus derivados; emitir o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
parecer nos termos da legislação vígente sobre as instalações e 
estabelecimentos referidos; noti f icar de Imediato as doenças de declaração 
obrigatória e adotar medidas de profilaxia determinadas pela autoridade 
sanitária veterinária nacional sempre que sejam detetados casos de doenças 
de carácter epizoótlco. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programac;ão1 avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

01-07-2:020 
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Estado Posto 

Vago 

Vago 

Vago 

Vago 

Vago 
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DM DEP DIV 

DMGI 

DMGI 

DMGI 

DMGI 

DMGI 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

CROA 

CROA 

CROA 

Fiscal 

Encarregado 
Operacional 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

l 2º ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
e.urso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira especial de 
fiscalização 

Escolaridade obrigatória 

Licenciatura na área da 
Medicina Veterinária 

CROA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

CROA Assistente Técnico 
120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce, funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em regulamentos municipais e demais legislação aplicável no 
âmbito do OAT, com diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e Instrumentais e nos 
vários domlnlos de atuação dos órgãos e serviços, designadamente, obtém 
todas a.s Informações de interesse para os serviços onde está afeto, através 
de observação direta no local, Informa os processos que lhe são distribuídos. 

E>Cerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 
sector de atividade, por cujos resultados é responsável; realiza tarefas de 
programação, organização e controlo dos trabalhos a e>Cecutar pelo pessoal 
sob sua coordenação, nomeadamente: responsabiliza-se pela afetação dos 
trabalhadores que supervisiona às diferentes obras em execução, 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

coordenando-os no exercício das suas atividades; reúne-se perlodlc.amente Orientação para o serviço público; Trabalho de 
com o seu superior hierárquico, ao qual dá conhecimento do andamento das equipa e cooperação; Coordenação; 
obras e de eventuais Irregularidades, planeando com este o trabalho a efetuar Relacionamento Interpessoal; Tolerância à pressão 
e recebendo deste diretrizes que devem orientar o trabalho; desloca-se às e contrariedades. 
obras que lhe estão adstritas, observando o seu andamento e providenciando 
a resolução de qualquer problema; procede à inventariação das faltas e 
entradas de serviço do pessoal, regista e calendariza os pedidos de férias, 
com vista a assegurar o bom funcionamento das obras em e>Cecução; 
participa acidentes de trabalho. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, Incumbindo, genericamente: colaborar 
na execução das tarefas de Inspeção hlgiosanltária e controlo higiosanltárlo Orientação para resultados; Planeamento e 
das Instalações para alojamento de animais, dos produtos de origem animal e organização; Anâllse da informação e sentido 
dos estabelecimentos comerciais ou Industriais onde se abatam, preparem, critico; Conhecimentos especializados e 
produzam, transformem, fabriquem, conservem, armazenem ou experiência; Responsabllldade e compromisso com 
comercializem animais ou produtos de origem animal e seus derivados; emitir o serviço; Relaclonamento interpessoal. 
parecer nos termos da legislação vigente sobre as Instalações e 
estabelecimentos referidos; notificar de Imediato as doenças de declaração 
obrigatória e adotar medidas de profilaxia determinadas pela autoridade 
sanitária veterinária nacional sempre que sejam detetados casos de doenças 
de carácter eplzoótico. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
[ndeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

O 7 r [ �, )> � � t ;: - 1 "" -

(J) -l c:, t; -.� -� .  o CTFP - empo#" _,.,::� !> 
Indeter :ninadX,.r. 

Ocupado ';) -

r.....,. .... � 

Procede à recolha de animais, cuida das Instalações e dos animais ali 
Internados; faz parte das brigadas de desinfeção e au>Cllla o encarregado do 
canil. 

Orientação para o serviço público; Trabal ho de CTFP • Tem 0 equipa e cooperação; Relacfonamento interpessoal; 1 d t . Pd Tolerância à pressão e contrariedades. n e errmna 0 Ocupado 

E,cerce funções de natureza e>Cecutiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundárío ou equivalente, nomeadamente, e>Cpedlente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

02·07-2020 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

CTFP - Tempo 
Indeterminado Ocupado 

644 -71S 



MAPA DE PESSOAL 2020 

-··· ·  . . . .... .,, ,.,. 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formaç5o 
DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Proflsslonal 

E,cerce, com responsabilidade e autonomia tecnlca, ainda que com 

Especialista de 
enquadramento superior qualificado, funções consultlvas1 de estudo, 

Informática: planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos Orientação para resultados; Planeamento e de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de Grau 3 Nível 2, Grau 3 Licenciatura na área de especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a organização; Análise da informação e sentido CTFP • Tempo 
DMGI CROA Nível 1, Grau 2 Nível 21 critico; Conhecimentos especializados e Ocupado 

Grau 2 Nivel 1, Grau 1 Informática decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 

Nlvel 3, Grau l Nível 2, diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e o serviço; Relaclonamento interpessoal. 
Grau I Nível 1 

especializado, lncumblndo•the genericamente desempenhar funções de 
conceção e aplicação nas seguintes áreas: arquitetura de sistemas de 
Informação, infraestruturas tecnológicas e engenharia de software. 

Exerce, com responsabllidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na ârea da de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
organização; Análise da informação e sentido CTFP • Terug_g., .• 

DMGI CROA Técnico Superior crítico; Conhecimentos especializados e Ocupado 
Saúde Ambiental especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a experiência; Responsabilidade e compromisso com Indetem lnado�� 

�)(J o decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com o serviço; Relacionamento Interpessoal. diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e r,>-� ►· especializado. s: 
� r 

-••.e•�--� <• )> e> �--
Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 

º(J  
ua 

� enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e 
� � planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos organização; Análise da Informação e sentido )> ._ 1 

DMGI CROA Técnico Superior Licenciatura 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de critico; Conhecimentos especializados e CTFP • T 

��' 
Oc�o 

e � especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a experiência; Responsabllidade e compromisso com lndetem o 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com o serviço; Relacionamento Interpessoal. )> �; e diversos graus de comple>Çldade, executa outras atividades de apoio geral e 

� t 
z especlallzado. - """"' 

(J) � -o 
iz· -

lJ Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 

( ---"""'� enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos organização; Análise da informação e sentido . ,,, 

Licenciatura na área das de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de CTFP • Teinpo -
DMGI CROA Técnico Superior Ciências da Educação especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

critico; Conhecimentos especializados e Indeterm1hada· ....,._,... O&upadÓ. 
experiência; Re.sponsabllldade e compromisso com 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Itxerce runçoes oe natureza executiva, de apllcaçao de metodos e processos, Realização e orientação para resultados; 
12° ano de escolaridade, 

com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de Organização e método de trabalho; Adaptação e 
DMGI CROA Assistente Técnico ou curso Que lhe seja 

complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
CTFP - Tempo Ocupado 

requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de Indeterminado 
equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 

cooperação; Relecionamento interpessoal; 

.. -- -- ·--- "··----- Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Procede à recolha de animais, cuida das Instalações e dos animais all Ortentação para o serviço público; Trabalho de CTFP . Tempo 
DMGI CROA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória Internados; faz parte das brigadas de desinfeção e auxllla o encarregado do equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Jndetermlnado Ocupado 

canil. Tolerância à pressão e contrariedades. 

Procede ao maneio e preparação de cadáveres para cremação Individual e Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tempo 
DMGI CROA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória coletiva, preparação de restos mortais (cinzas) para entrega /remessa ao seu equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 

Ocupado 
tutor e manutenção básica da Infraestrutura técnica de Queima. Tolerância à pressão e contrariedades. 
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DM DEP DIV 

DMGI 

DMGI 

DMGI 

DMGI 

DMGI 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
Académica ou 

Prnflcclonal AB gorla 

CROA 

CRDA 

CROA 

CROA 

CRDA 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Técnico Superior Licenciatura na área da 
Medicina Veterinária 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Procede à recolha de animais, cuida das instalações e dos animais ali 
internados; faz parte das brigadas de deslnfeçao e auxilia o encarregado do 
canil. 

Procede â recolha de animais, Integrando a equipa do Piquete de Intervenção 
de Emergência e Resgate de Animais de Companhia que se assegura que 
todos os animais detetados na via públlca, perdidos, acidentados, em estado 
de errância ou abandonados, sejam recolhidos e, quando caso disso, possam 
ser alvo de cuidados médico-veterinários. 

Procede à receção de cadáveres de animais para posterior cremação 
(Individual e /  ou coletiva) e garante que dentro do perímetro onde se situa o 
centro de Proteção Animal de Cascais não se registam ocorrências anormais 
nomeadamente no que concerne à establlldade da convivência entre 
indivíduos da mesma espécie, assinalando à hierarquia, eventuais situações 
anómalas. 

Procede à receção de cadáveres de animais para posterior cremação 
(Individual e /  ou coletiva) e garante que dentro do perímetro onde se situa o 
centro de Proteção Animal de Cascais não se registam ocorrências anormais 
nomeadamente no que concerne à estabilidade da convivência entre 
Indivíduos da mesma espécie, assinalando à hierarquia, eventuais situações 
anómalas. 

Exerce, com responsabllidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo1 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, Incumbindo, genericamente: colaborar 
na execução das tarefas de inspeção hlgiosanitárta e controlo hlglosanltârlo 
das Instalações para alojamento de animais, dos tratamentos que lhes são 
aplicados (medicação e atos Inerentes à função específica do enfermeiro) dos 
produtos de origem animal e dos estabelecimentos comerciais ou Industriais 
onde se abatam, preparem, produzam, transformem, fabriquem, conservem, 
armazenem ou comercializem animais ou produtos de origem animal e seus 
derivados; emitir parecer nos termos da legislação vigente sobre as 
Instalações e estabelecimentos referidos; notificar de Imediato as doenças d e  
declaração obrigatória e adotar medidas de profilaxia determinadas pela 
autoridade sanitária veterinária nacional sempre que sejam detetados casos 
de doenças de carácter epizoôtlco. 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; [ d t �
mp

d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n e ermina 0 

Orientação para o :ervlço público; Trabalho d e  CTFP _ Tem 0 equipa e cooperaçao; Relacionamento Interpessoal; 1 d t . Pd Tolerância à pressão e contrariedades. n e ermina 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • T equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
l d t �

mp
d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n e ermma 0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d t �

mp
d
o 

Tolerância à pressão e contrariedades. n e ermina 0 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anâllse da lnFormação e sentido 
crítico; Conhecimentos especialízados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 

o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

CTFP - Tempo 
[ndeterminado 

-•• H �-�F.----
�i-... ---'i JJ Q 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

,._ . .. ..... . . ......... .. 
Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Prnflsslonal 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

� de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de . • ·  •�r, .l>" especialização e formação académica, Incumbindo, genericamente: colaborar 1�
· 

na execução das tarefas de Inspeção hlglosanltárla e controlo higlosanitárlo Orientação para resultados; Planeamento e :;.;:·,.��7...:,t!.a 

�� 
� �J i- ' ... 

·••-_ 
Licenciatura na área da 

das instalações para alojamento de animais, dos produtos de origem animal e organização; Análise da Informação e sentido CTFP . Tempo 
, , 

> OMGI CROA Têcnlco Superior dos estabelecimentos comerciais ou Industriais onde se abatam, preparem, crítico; Conhecimentos especializados e Ô'êlJ do e::) 

t 
Medicina Veterinária produzam, transformem, fabriquem, conservem, armazenem ou experiência; Responsabllldade e compromisso com Indeterminado n (f1 

� comercializem animais ou produtos de origem animal e seus derivados; emitir o serviço; Relacionamento interpessoal. }> parecer nos termos da legislação vigente sobre as Instalações e ·� '--
estabelecimentos referidos; notificar de imediato as doenças de declaração (/) 

•j 
e::: " s': obrigatôria e adotar medidas de profilaxia determinadas pela autoridade o ;-

sanitária veterinária nacional sempre que sejam detetados casos de doenças 
de carácter eplzoótlco. ► �� � ia 

� e::, '9 

� i.tO 
Procede à recolha de animais, cuida das Instalações e dos anlmals ali Orientação para o serviço público; Trabalho de .,,,_;;c·-� 

DMGI CROA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória Internados; faz parte das brigadas de desinfeção e au,c:ilia o encarregado do equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; CTFP - Tempo Ocl/f.a� 
� canil. Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado f,f ) ' � r -..... -..-• -

Procede à recolha de animais, cuida das Instalações e dos animais all Orientação para o serviço plJblico; Trabalho de CTFP . Tempo 
OMGI CROA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória Internados; faz parte das brigadas de desinfeção e auxilia o encarregado do equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Ocupado 

canil. Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

Procede à recolha de animais, Integrando a equipa do Piquete de Intervenção 
de Emergência e Resgate de Animais de Companhia que se assegura que Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

DMGI CROA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória todos os animais detetados na via pública, perdidos, acidentados, em estado equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; tndeterminado Ocupado 
de errância ou abandonados, sejam recolhidos e, quando caso disso, possam Tolerância à pressão e contrariedades. 
ser alvo de cuidados médico-veterinários. 

Procede à recolha de animais, cuida das Instalações e dos animais ali Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 
DMGI CROA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória Internados; faz parte das brigadas de desinfeção e auxllla o encarregado do equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado Ocupado 

canil. Tolerância à pressão e contrariedades. 

Procede à recolha de animais, cuida das Instalações e dos animais ali Orientaç5o para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 
DMGI CROA Assistente Operacional Escolarldade obrigatória internados; faz parte das brigadas de desinfeção e auxilia o encarregado do equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado Ocupado 

canil. Tolerância à pressão e contrariedades. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de Realização e orientação para resultados; 

12º ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP • Tempo 
OMGI CROA Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria contínua; Trabalho de equipa e Indeterminado Ocupado 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
economato e atendimento ao cliente. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
Area de Formação 

DM OEP DIV Académica ou Atribuição Competências/Atividade AB gorra Proflcsfonal 

Procede à recolha de animais, cuida das Instalações e dos animais ali 
OMGI CROA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória Internados; faz parte das brigadas de desinfeção e auxilia o encarregado do 

canil. 

Procede à recolha de animais, cuida das instalações e dos animais ali 
OMGI CROA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória internados; faz parte das brigadas de desinfeção e auxllla o encarregado do 

canil. 

Procede a recolha de animais, cuida das Instalações e dos animais ali 
OMGI CROA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória Internados; faz parte das brigadas de desinfeção e auxllla o encarregado do 

canil. 

Procede à recolha de animais, cuida das instalações e dos animais ali 
OMGI CROA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória internados; faz parte das brigadas de desinfeção e auxlUa o encarregado do 

canil. 

Procede à recolha de animais, cuida das instalações e dos animais ali 
OMGI CROA ASslstente Operacional Escolaridade obrigatória lnternadOSi faz parte das brigadas de desinfeção e auxilia o encarregado do 

canil. 

Procede à recolha de animais, cuida das Instalações e dos animais ali 
OMGI CROA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória internados; faz parte das brigadas de desinfeção e auxllla o encarregado do 

canil. 

Procede à recolha de animais, Integrando a equipa do Piquete de Intervenção 
de Emergência e Resgate de Animais de Companhia que se assegura que 

OMGI CROA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória todos os animais detetados na via püblica, perdidos, acidentados, em estado 
de errância ou abandonados, sejam recolhidos e, quando caso disso, possam 
ser alvo de cuidados médlco-veterlnãrlos. 

02-07-2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tempo equipa e cooperação; Relaclonamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. rndeterminado 

Orientação para o serviço pübUco; Trabalho de CTFP • Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

Orientação para o serviço pübllco; Trabalho de CTFP • Tempo equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

Orientação para o serviço pübllco; Trabalho de CTFP - Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orlentaçao para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Tolerância à pressão e contrariedades. 
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DM DEP DIV 

DMGI 

DMGI 

OMGI 

DMGI 

OMGI 

DMGI 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 

AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflssional 

CROA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

CROA Técnico Superior Ucenci"tura na ârea da 
Medicina Veterinária 

CROA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

CROA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

CROA Assistente Técnico 

CROA Assistente Têcnlco 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Procede à recolha de animais, cuida das Instalações e dos animais ali 
Internados; faz parte das brigadas de desinfeção e auxilia o encarregado do 
canll. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallaç3o e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação académica, Incumbindo, genericamente: colaborar 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço pübllco; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; CTFP • Tempo 

Tolerância à pressão e contrariedades. Iodetenninado 

na execução das tarefas de Inspeção hlglosanitárla e controlo hlglosanltário Orientação para resultados; Planeamento e 
das instalações para alojamento de animais, dos produtos de origem animal e organização; Análise da informação e sentido CTFP - Tempo 

Indeterminado dos estabelecimentos comerciais ou Industriais onde se abatam, preparem, critico; Conhecimentos especlalizados e 
produzam, transformem, fabriquem, conservem, armazenem ou experiência; Responsabllldade e compromisso com 
comercializem animais ou produtos de origem animal e seus derivados; emitir o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
parecer nos termos da leglslação vigente sobre as lnstalaçaes e 
estabelecimentos referidos; notificar de imediato as doenças de declaração 
obrigatória e adotar medidas de profilaxia determinadas pela autoridade 
sanitária veterinária nacional sempre que sejam detetados casos de doenças 
de carácter epizoótlco. 

Procede à recolha de animais, cuida das instalações e dos animais all 
internados; faz parte das brigadas de desinfeção e auxtlla o encarregado do 
canil. 

Procede à recolha de animais, cuida das Instalações e dos animais ali 
internados; faz parte das brlgadas de deslnfec;:ão e auxilia o encarregado do 
canil. 

Exerce funçaes de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, re<:ursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce funções de natureza executiva, de apllcac;ão de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

0Z·07·10Z0 

Orientação para o serviço público; Trabalho de e t d equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; E 
on rato 

A
e • 

d Tolerância à pressão e contrariedades. mprego po,a 0 

Orlentac;:ão para o serviço público; Trabalho de C d equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; E 
ontrato 

A
e . d Tolerânci a à pressão e contrariedades. 

mprego po,a 0 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

CTFP. Tempo 
[ndetermínado 

Realização e orientação para resultados; -, 
Organização � mêtodo de_ trabal'hó; Adap��ção e i CT� . \em 0 melhoria continua; TrabaV,o de eq'!P-a,.i:>·�-- lnde'"<Íhin:do cooperação; Relaclonamerto lnt$,:Pe'ssoal; ;>"� 
Responsabilidade e comp,omiss()-(orooo·5'll'v�o'.'� \ � � r·,#.o-�-i s ► � ·- -� 

Estado Posto 

Ocupado 

Vago 

Vago 

vago 

Vago 

Vago 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade 
Proflsslonal 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, 

Licenciatura na área da planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
Saúde Ambiental ou na de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de DMGI CROA Técnico Superior área da Higiene e Saúde especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
Alimentar decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Organiza as atividades da unidade, de acordo com o plano de atividades 
dennido e procede à avaliação dos resultados alcançados; distribui, orienta e 

DMGI UEPR Dirigente Intermédio Licenciatura controla a execução e qualidade técnica do trabalho produzido, assegunmdo a 
de 3.0 Grau gestão dos trabalhadores Integrados na unidade e a prossecução das 

atribuições previstas na Regulamento de Organização dos Serviços do 
Município. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

DMGI UEPR Técnico Superior Licenciatura de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especlalização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

DMGI UEPR Técnico Superior licenciatura de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 
Exerce, com responsabllidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualirlcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

DMGI UEPR Técnico Superior Licenciatura de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 

120 ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
DMGI UEPR Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce funções de natureza executiva, de apllcação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 

12º ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
DMGI ULVP Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

02-07-2020 

Perfll de Competências Vlnculo 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido CTFP - Tempo 
critico; Conhecimentos especializados e Indetennlnado experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relaclonamento Interpessoal. 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço pUbllco; Planeamento e org.:mização; 
Conhecimentos especializados e experiência; CTFP - Tempo 
Análise da Informação e sentido critico; Trabalho Indeterminado 
de equipa e cooperação; Representação e 
colaboração institucional. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Iniciativa e autonomia; CTFP - Tempo 
Responsabilidade e compromisso com o serviço; Indeterminado 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Iniciativa e autonomia; CTFP - Tempo 
Responsabilidade e compromisso com o serviço; Indeterminado 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Iniciativa e autonomia; CTFP - Tempo 
Responsabllidade e compromisso com o serviço; Indeterminado 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo melhoria contínua; Trabalho de equipa e Indeterminado cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
Proflsslonal 

Organiza as atividades da unidade, de acordo com o plano de atividades 
definido e procede à avaliação dos resultados alcançados; distribui, orienta e 

DMGI ULVP Dirigente Intermédio Licenciatura controla a execução e qualidade técnica do trabalho produzido, assegurando a 
de 3.0 Grau gestão dos trabalhadores Integrados na unidade e a prossecução das 

atribuições previstas na Regulamento de Organização dos Serviços do 
Municipio. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallf1cado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcac;ão de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente cu em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado, Incumbindo-lhe genericamente elaborar planos, projetos e 
estudos de mobilldade, circulação, trânsito e ordenamento do espaço público 

Licenciatura na área da e proceder ao acompanhamento da sua Implementação, avaliar e emitir 
DMGI ULVP Técnico Superior Engenharia Civil parecer sobre estudos, planos e projetos de slnallzação viária, dar parecer 

sobre o ordenamento de trânsito e sinalização em processos de licenciamento 
urbanistico, bem como em estudos, projetos ou propostas de Intervenção que 
Incidam sobre a via pllbllca e o espaço pllbllco, pronunciar-se sobre pedidos 
de informação e reclamações rormuladas pelos munícipes relativamente a 
matérias da competência da unidade orgânica em que se encontra integrado, 
elaborar projetos de parqueamento, Incluindo os relativos à atribuição de 
lugar para estacionamento de pessoas com mobilidade reduzida, emitir 
parecer relativamente a processos referentes a abrigos, sinalização 
económica (Mupe), publicidade (Mupl) e sinalização direcional e estabelecer 
as condições de ocupação temporária da via pllbllca por motivos vários. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexldade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe genericamente elaborar planos, projetos e 
estudos de mobilidade, circulação, trânsito e ordenamento do espaço pllbllco 

Licenciatura na área de 
e proceder ao acompanhamento da sua implementação, avaliar e emitir 

OMGI ULVP Técnico Superior Arquitetura parecer sobre estudos, planos e projetos de slnallzação viária, dar parecer 
sobre o ordenamento de tránslto e slnallzação em processos de llcenclamento 
urbanlstlco, bem como em estudos, projetos ou propostas de Intervenção que 
incidam sobre a via públlca e o espaço pllbllco, pronunclar�se sobre pedidos 
de Informação e reclamações formuladas pelos munícipes relativamente a 
matérias da competência da unidade orgânica em que se encontra Integrado, 
elaborar projetos de parqueamento, Incluindo os relativos à atrlbulç3o de 
lugar para estacionamento de pessoas com mobllldade reduzida, emitir 
parecer relativamente a processos referentes a abrigos, slnallzação 
económica (Mupe), publicidade (Mupi) e sinalização direcional e estabelecer 
as condições de ocupação temporária da via pllbllca por motivos vários. 

02•07·2020 

Perfil de Competências 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da informação e sentido critico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Representação e 
colaboração institucional. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da lníormação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anállse da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

.... . . . ,. e  . . .. .,,, . , 
Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Profissional 

Exerce funções de natureza executiva, de apllcac;ão de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de Realização e orientação para resultados; 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e mêtodo de trabalho; Adaptação e CTFP . Tempo 
OMGI ULVP Assistente Técnico ou curso Que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria contínua; Trabalho de equipa e Ocupado 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 

arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
economato e atendimento ao dfente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de Realização e orientação para resultados; 

l 2° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e ., -
DMGI ULVP Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria contínua; Trabalho de equipa e CTFP - Tempo 

li: o Indeterminadc �-equiparado curso do ensino secundârio ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relacionamento interpessoal; . 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
economato e atendimento ao cliente. 

1 $ !l ,-M.,,---
Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 

... e> t )> o ( 
:.;a :.u enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, -.J i planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos Orientação para resultados; Planeamento e )> ---
� 

► 
OMGI ULVP Técnico Superior Licenciatura na área da de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de organização; Iniciativa e autonomia; CTFP . Tempo (f) �adoF= s: Engenharia Civil especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a Responsabilidade e compromisso com o serviço; Indeterminado o L decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com Tolerância à pressiio e contrariedades. 

diversos graus de comptexldade, executa outras atividades de apoio geral e )> d 1'.> 
especializado. - o !ffl z ,,, • r-.., 

.J,., 10 v, Jn-=-Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de m1hodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de ReaHzaçào e orientação para resultados; 

; ,a:&::'\Q..\� 
-o 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP . Tempo �ado � F DMGI ULVP Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria continua; Trabalho de equipa e 
equiparado curso do ensino secundário ou equlvalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relacionamento interpessoal; lndeterminado 

arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabllldade e compromisso com o serviço. __ , .•O •-
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de Realização e orientação para resultados; 

12° ano de escolaridade, complexídade, nas âreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP • Tempo 
DMGI Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria contínua; Trabalho de equipa e Indeterminado Ocupado 

equiparado curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relacionamento interpessoal; 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
economato e atendimento ao cllente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas dennldas e Instruções gerais, de grau médio de Realização e orientação para resultados; 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP . Tempo 
OMGI Assistente Técnico ou curso que lhe seja requerendo conhecimentos têcnlcos, teóricos e práticos, obtidos através de melhoria contínua; Trabalho de equipa e Indeterminado Ocupado 

equiparado curso do ensino secundârlo ou equivalente, nomeadamente, expediente, cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
arquivo, secretariado, contabllidade, recursos humanos, aprovisionamento, Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
economato e atendimento ao cliente. 

01•07·1020 6S2-71S 



DM DEP DIV 

OMGI 

DAT OFMT 

DAT DFMT 

OAT DFMT 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Diretor Municipal 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Area de Formaç:io 
Académica ou 

Proflsslonal 

Licenciatura 

Licenciatura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Submete a despacho dos eleitos locais assuntos que dependam da sua 
resolução; colabora na elaboração dos Instrumentos de gestão prevtslonal e 
dos relatórios e contas; estuda os problemas de que sejam encarregados pelo 
presidente dos órgãos executivos e propõe as soluções adequadas; promove 
a execução das decisões e das deliberações dos órgãos executivos nas 
matérias que Interessam à respetiva unidade orgànlca; define os objetivos de 
atuação da unidade orgânica que dirige, tendo em conta os objetivos gerais 
estabelecidos; orienta, controla e avalla o desempenho e a eficiência dos 
seNiços dependentes com vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar; garante a coordenação das 
atividades e a qualidade técnica da prestação de serviços na sua 
dependência; gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e 

tecnológicos afetos à sua unidade orgãnlca, otimizando os meios e adotando 
medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a 
qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o 
cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em 
conta a satisfação do Interesse dos destinatários. 

Exerce, com responsabilldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de apllcaç5o de métodos e processos 

Licenciatura na área das de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
Ciências Sociais e Humanas especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação da respetiva unidade orgânica, requerendo conhecimentos técnicos, 
teóricos e práticos obtidos através de curso do ensino secundário ou 
equivalente, Incumbindo-lhe genericamente executar tarefas relacionadas 
com o expediente, arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, 
aprovisionamento, economato e atendimento ao cliente. 

02-07-2020 

Perfil de Competências 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da Informação e sentido crítico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Visão estratégica; 
Representação e colaboração institucional. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especlalizados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Vinculo 

Regime 
Substituição de 
Outro Organismo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
tndeterminado 

Realização e orienta i!cr"C"iira 'fé5�

51

,: ·•-:- -, 
Organização e méto o de rraoamo; 

�
-

-
.,

_

aptaçã .. � t p _ Tem 0 melhoria :antinua; abalho d.5-J!,' lQ termln:do cooperaçao; Relaclo amen�nterpesso ; 
,. Responsabilidade e c  mpro

rf 
::-"1 

J 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

6S3 - 71S 



DM DEP 

DAT 

DAT 

DAT 

DIV 

DFMT 

DFMT 

DFMT 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 
Prnfl•slonal 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

l 2° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação da respetiva unidade orgânica, requerendo conhecimentos técnicos, 
teóricos e práticos obtidos através de curso do ensino secundário ou 
equivalente, lncumblndo·lhe genericamente executar tarefas relacionadas 
com o expediente, arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, 
aprovisionamento, economato e atendimento ao cliente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em regulamentos municipais e demais legislação aplicável no 
âmbito do DAT, diretivas bem definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação comuns e Instrumentais e nos vários 
domínios de atuação dos órgãos e serviços, designadamente, obtenção de 
todas as Informações de Interesse para os serviços, através de observação 
direta no local e/ou Indireta; elaboração de informações sobre situações de 
facto com vista à instrução de processos nas áreas da sua atuação especifica; 
Informa os serviços de factos anómalos; Informa os processos que lhe são 
distribuídos; elabora relatórios da atividade na sua área; verifica e informa do 
fundamento de reclamações de munícipes; examina e Informa sobre: no 
ámbl to geral: conforto e comodidade a bordo: limpeza da viatura; 
climatização. Segurança a bordo: estado de conservação da viatura; lotação; 
condução. Principies éticos do condutor; participação em ações de 
sensiblllzação, tendo em vista a transferência modal do transporte Individual 
para outros modos; participação na realização de Inquéritos à mobilidade; 
outros. No âmbito da rede: entradas por paragem e por bilhétlca; saídas por 
paragem; horário: Inicio e fim de percurso e por paragem; outros. No âmbito 
de paragens/abrigos e Interfaces: levantamento fotográfico: acessibilidade; 
segurança; conforto; outros. Informação ao público: Horários; Mapa de rede; 
Outros. Publicidade: Instltucional; marketing; outros. 

Exerce funções de natureza executiva, de apllcação de métodos e processos, 
com base em regulamentos municipais e demais legislação aplicável no 
âmbito do OAT, diretivas bem definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação comuns e Instrumentais e nos vários 
domintos de atuação dos órgãos e serviços, designadamente, obtenção de 
todas as informações de Interesse para os serviços, através de observação 
direta no local e/ou Indireta; elaboração de Informações sobre situações de 
facto com vista â Instrução de processos nas áreas da sua atuação espedfica; 
infom,a os serviços de factos anómalos; Informa os processos que lhe são 
distribuídos; elabora relatórios da atividade na sua área; verifica e Informa do 
fundamento de reclamações de municlpes; examina e Informa sobre: no 
âmbito geral: conforto e comodidade a bordo: limpeza da viatura; 
climatização. Segurança a bordo: estado de conservação da viatura; lotação; 
condução. Princípios éticos do condutor; participação em ações de 
sensibilização, tendo em vista a transferência modal do transporte Individual 
para outros modos; participação na realização de Inquéritos à mobllidade; 
outros. No âmbito da rede: entradas por paragem e por bllhétlca; saídas por 
paragem; horário: inicio e fim de percurso e por paragem; outros. No âmbito 
de paragens/abrigos e Interfaces: levantamento fotográfico: acesslbllldade; 
segurança; conforto; outros. Informação ao público: Horários; Mapa de rede; 
Outros. Publicidade: Institucional; marketing; outros. 

02•07•:Z020 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultadosi 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 
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CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 
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6S4 . 71S 



DM OEP DIV 

DAT DFMT 

DAT DFMT 

DAT DFMT 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Têcnico Superior 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Prnffcslonal 

Licenciatura na área de 
Geografia 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em regulamentos municipais e demais legislação aplicável no 
âmbito do OAT, diretivas bem definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação comuns e Instrumentais e nos vários 
domínios de atuação dos órgãos e serviços, designadamente, obtenção de 
todas as Informações de interesse para os serviços, através de observação 
direta no local e/ou Indireta; elaboração de informações sobre situações de 
facto com vista â instrução de processos nas áreas da sua atuação específica; 
Informa os serviços de factos anómalos; Informa os processos que lhe são 
distribuídos; elabora relatórios da atividade na sua área; vermca e Informa do 
fundamento de reclamações de munícipes; examina e Informa sobre: no 
âmbito geral: conforto e comodidade a bordo: limpeza da viatura; 
cllmatizaçâo. Segurança a bordo: estado de conservação da viatura; lotação; 
condução. Princípios éticos do condutor; participação em ações de 
sensibilização, tendo em vista a transferência modal do transporte Individual 
para outros modos; participação na realização de Inquéritos à mobllldade; 
outros. No âmbito da rede: entradas por paragem e por bllhétlca; saldas por 
paragem; horário: inicio e flm de percurso e por paragem; outros. No âmbito 
de paragens/abrigos e interfaces: levantamento fotográfico: acessibll!dade; 
segurança; conforto; outros. Informação ao pUblico: Horários; Mapa de rede; 
Outros. Publicidade: Institucional; marketing; outros. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em regulamentos municipais e demais legislação aplicável no 
âmbito do DAT, diretivas bem definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação comuns e Instrumentais e nos vários 
dominios de atuação dos órgãos e serviços, designadamente, obtenção de 
todas as Informações de Interesse para os serviços, através de observação 
direta no local e/ou indireta; elaboração de Informações sobre situações de 
facto com vista à instrução de processos nas ãreas da sua atuação especifica; 
Informa os serviços de factos anómalos; informa os processos que lhe são 
distribuídos; elabora relatórios da atividade na sua área; verifica e informa do 
fundamento de reclamações de munícipes; examina e Informa sobre: no 
âmbito geral: conforto e comodidade a bordo: limpeza da viatura; 
climatização. Segurança a bordo: estado de conservação da viatura; lotação; 
condução. Princípios éticos do condutor; participação em ações de 
sensibilização, tendo em vista a transferência modal do transporte Individual 
para outros modos; participação na realização de Inquéritos â mobilidade; 
outros. No âmbito da rede: entradas por paragem e por bllhétlca; saídas por 
paragem; horário: Inicio e nm de percurso e por paragem; outros. No ãmblto 
de paragens/abrigos e Interfaces: levantamento fotográfico: acessibilidade; 
segurança; conforto; outros. Informação ao público: Horários; Mapa de rede; 
Outros. Publicidade: Institucional; marketing; outros. 

02•07-2020 

Perfil de Competêncfas 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organlzaçãoi Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Vinculo Estado Posto 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Ocupado 

Ocupado 

655-715 



DM DEP DIV 

DAT DFMT 

DAT DFMT 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

licenciatura na área da 
Engenharia Mecânica 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, de estudo, planeamento, programação, 
monitorização, avaliação e de aplicação de métodos e processos de natureza 
técnica e ou científica inerentes à respetiva área de especialização e formação  

Perfil de Competências 

académica, que visam fundamentar e preparar a decis5o, elabora, Orientação para resultados; Planeamento e 
autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com diversos graus de organização; Análise da Informação e sentido 
complexidade. Executa outras atividades de apoio geral e especializado, crítico; Conhecimentos especializados e 
lncumblndo·lhe designadamente, a elaboração de peças grâflcas em ambiente experiência; Responsabilidade e compromisso com 
SIG, realização de trabalhos de levantamento com recursos à o serviço; Relacionamento interpessoal. 
georeferenclação e posterior tratamento em ambiente SJG, análise e 
processamento de dados para planeamento e gestão dos transportes públicos 
(Indicadores) para prossecução das atribuições e competências da divisão de 
planeamento de mobilidade e transportes. 

Na área da respetiva especlalldade, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica, com conhecimentos, competências e 
aptidões para compreender as restrições à conceção do sistema de 
transportes em termos de definição de serviços e de infraestruturas, relativos 
a e>cternalidades como o Impacte ambiental, a aspetos orgânicos como a 
tarifação ou a estrutura de suporte dos veiculas ou a consideração da procura 
pelos potenciais utentes, conhecimentos Indispensáveis para Intervir em todo 
o ciclo de vida dum sistema de transportes, desde a conceção à operação 
passando pela construção e conservação de Infraestruturas e pela 
Implementação de servi ços Indispensáveis à operação; apoio à Autoridade de 
Transportes na organização, operação, atribuição, fiscalização e 
desenvolvimento do serviço públi co de transporte na lnterpretaçao de dados 
respeitantes à operaçao e/ou manutençao, numa perspectlva operacional e 
com capacidade de lidar com aspectos relacionados com a recolha de dados 
dos veiculas; analisar dados de operação de um ponto de vista de enérglto, 
ambiental e operacional, com vista à elaboração de estudos de apoio ao 
planeamento. 
Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com 
diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio 
geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, Instrumentais e 
operativas dos órgãos e serviços. 
Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado. Representação do órgão ou serviço em 
assuntos da sua especialidade, tomando opções de indole técnica, 
enquadradas por diretivas ou orientações superiores. 

02•07•2020 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Vlnculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

656 - 71 



MAPA DE PESSOAL 2020 

... ... . . ., . ....... ·-· ' 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 

DM DEP DIV AB gorla 
Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Profísslonal 

Exerce funções de natureza executiva, de apUcac;ão de métodos e processos, 
com base em regulamentos municipais e demais legislação apllcável no 
âmbito do OAT, diretivas bem deOnldas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários 
domlnlos de atuação dos órgãos e serviços, designadamente, obtenção de 
todas as Informações de Interesse para os serviços, através de observação 
direta no local e/ou Indireta; elaboração de Informações sobre sltuaçõ·es de 
facto com vista à instrução de processos nas áreas da sua atuação especifica; 
Informa os serviços de factos anómalos; informa os processos que lhe são Realização e orientação para resultados; 

120 ano de escolaridade, distribuídos; elabora relatórios da atividade na sua área; verifica e Informa do Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo DAT OFMT Assistente Técnico ou curso que lhe seja fundamento de reclamações de munícipes; examina e Informa sobre: no melhoria continua; Trabalho de equipa e Ocupado 
equiparado âmbito geral: conforto e comodidade a bordo: limpeza da viatura; cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 

climatização. Segurança a bordo: estado de conservação da viatura; lotação; Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
condução. Princípios éticos do condutor; particlpaç5o em ações de 
senslbllização, tendo em vista a transferência modal do transporte Individual 
para outros modos; participação na realização de inquéritos à mobilidade; 
outros. No âmbito da rede: entradas por paragem e por bilhêtlca; saídas por 
paragem; horário: Inicio e fim de percurso e por paragem; outros. No âmbito 
de paragens/abrigos e interfaces: levantamento fotográfico: acessibilidade; 
segurança; conforto; outros. Informação ao públlco: Horários; Mapa de rede; 
Outros. Publicidade: Institucional; marketing; outros. 

,-••-• 7 ___ u,;; --- I U.,_ ..,.,_ "e• 
com base em regulamentos municipais e demais leglslação aplicável no 
âmbito do OAT, diretivas bem definidas e Instruções gerais, de grau mêdlo de 
complexidade, nas áreas de atuação comuns e Instrumentais e nos vários Realização e orientação para resultados; 

12° ano de escolaridade, domínios de atuação dos órgãos e serviços, designadamente, obtenção de Organização e método de trabalho; Adaptação e 
DAT DFMT Assistente Técnico ou curso que lhe seja todas as Informações de Interesse para os serviços, através de observação melhorla contínua; Trabalho de equipa e CTFP - Tempo Ocupado 

direta no local e/ou Indireta; elaboração de Informações sobre situações de Indeterminado 
equiparado facto com vista à Instrução de processos nas áreas da sua atuação específica; cooperação; Relacl onamento Interpessoal; 

Informa os serviços de factos anómalos; Informa os processos que lhe são Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

distribuídos; elabora relatórios da atividade na sua ãrea; verifica e Informa do 
�undamento de reclamações d�.

munlclpes; examina e informa sobre: no 

02-07•2020 657 · 715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

... . . . - . . . . ... ,-,-- -
Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Profls•lonal 

f)(erce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em regulamentos municipais e demais legislação aplicável no 
âmbito do DAT, diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas ãreas de atuação comuns e Instrumentais e nos vários 
domínios de atuação dos órgãos e serviços, designadamente, obtenção de 
todas as Informações de Interesse para os serviços, através de observação 
direta no local e/ou Indireta; elaboração de Informações sobre situações de 
facto com vista il Instrução de processos nas âreas da sua atuação especifica; 
Informa os serviços de factos anómalos; Informa os processos que lhe são Realização e orientação para resultados; 

12° ano de escolaridade, distribuídos; elabora relatórios da atividade na sua área; verifica e informa do Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo DAT DFMT Assistente Técnico ou curso que lhe seja fundamento de reclamações de munícipes; examina e Informa sobre: no melhoria contínua; Trabalho de equipa e Ocupado 
equiparado âmbito geral: conforto e comodidade a bordo: limpeza da viatura; cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 

climatização. Segurança a bordo: estado de conservação da viatura; lotação; Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
condução. Prlnclplos éticos do condutor; participação em ações de 
senslblllzação, tendo em vista a transferência modal do transporte Individual - 1 para outros modos; participação na realização de Inquéritos à mobllldade; 

�J o outros. No âmbito da rede: entradas por paragem e por bilhétlca; saídas por 
paragem; horário: Inicio e fim de percurso e por paragem; outros. No âmbito ,,,,. )>• de paragens/abrigos e Interfaces: levantamento fotográfico: acessibilidade; _.., ?:: segurança; conforto; outros. Informação ao pUbllco: Horári os; Mapa de rede; 

y r!� Outros. Publicidade: Institucional; marketing; outros. ► - "}J ►� 
B 

- t. ;> ---
Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, (fJ -

e:: 

r s  r-
com base em regulamentos municipais e demais legislação apllcável no o e: . "' e âmbito do DAT, diretivas bem deOnidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação comuns e Instrumentais e nos vários � .. sl 

r-,...> i. z e:> 
domínios de atuação dos órgãos e serviços, designadamente, obtenção de r-,.;-
todas as Informações de interesse para os serviços, através de observação (fJ ., ...,_. e::> :1110 direta no local e/ou Indireta; elaboração de informações sobre situações de L.� --=--
facto com vista à instrução de processos nas áreas da sua atuação especifica; 1 _,., lJ 
informa os serviços de factos anómalos; Informa os processos que lhe são Realização e orientação para resultados; ,, --""' , �  12° ano de escolaridade, distribuídos; elabora relatórios da atividade na sua área; verifica e Informa do Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempc j DAT DFMT Assistente Técnico ou curso que lhe seja fundamento de reclamações de munícipes; examina e informa sobre: no melhoria continua; Trabalho de equipa e �pado ! 

equiparado âmbito geral: conforto e comodidade a bordo: limpeza da viatura; cooperação; Relacionamento Interpessoal; tndetermlnad , . ,.., 
cllmatização. Segurança a bordo: estado de conservação da viatura; lotação; Responsabllldade e compromisso com o serviço. 
condução. Princípios éticos do condutor; participação em ações de 
sensibllização, tendo em vista a transferência modal do transporte Individual 
para outros modos; participação na realização de Inquéritos à mobllldade; 
outros. No ãmbito da rede: entradas por paragem e por bllhética; saídas por 
paragem; horário: inicio e fim de percurso e por paragem; outros. No âmbito 
de paragens/abrigos e Interfaces: levantamento fotográfico: acessibilidade; 
segurança; conforto; outros. Informação ao pUbUco: Horârlos; Mapa de rede; 
Outros. Publicidade: [nstitucional; marketing; outros. 

co u, uo , lJl:gl-'ll�c:l'!,,OU oe e::, ......... .....,., ... .,, 
com base em regulamentos municipais e demais legislação aplicável no 
âmbito do OAT, diretivas bem definidas e Instruções gerais, de grau médio de Realização e orientação para resultados; 

12° ano de escolaridade, complexidade, nas áreas de atuação comuns e Instrumentais e nos vários Organização e método de trabalho; Adaptação e 
DAT DFMT Assistente Técnico ou curso que lhe seja domínios de atuação dos órgãos e serviços, designadamente, obtenção de melhoria contínua; Trabalho de equipa e CTFP - Tempo Ocupado 

todas as Informações de Interesse para os serviços, através de observação Indeterminado 
equiparado direta no local e/ou indireta; elaboração de Informações sobre situações de cooperação; Relacionamento lnterpessoali 

facto com vista à instrução de processos nas áreas da sua atuação específica; Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

l�for�a. os serviços de factos anómalos; Informa os process�s que lhe são 

0Z·07-2020 658-715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formaç5o 
DM DEP DIV 

AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade 

Proflssfonal 

Exerce funções de natureza executiva, de apllcação de métodos e processos, 
com base em regulamentos municipais e demais legislação aplicável no 
âmbito do DAT, diretivas bem definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação comuns e Instrumentais e nos vários 
domínios de atuação dos órgãos e serviços, designadamente, obtenção de 
todas as Informações de interesse para os serviços, através de observação 
direta no local e/ou Indireta; elaboração de informações sobre situações de 
facto com vista à Instrução de processos nas áreas da sua atuac;ão específlca; 
informa os serviços de factos anómalos; Informa os processos que lhe são 

12º ano de escolaridade, distribuídos; elabora relatórios da atividade na sua área; verifica e informa do 
DAT OFMT Assistente Técnico ou curso que lhe seja fundamento de reclamações de munícipes; examina e Informa sobre; no 

equiparado âmbito geral: conforto e comodidade a bordo: limpeza da viatura; 
climatizac;ão. Segurança a bordo: estado de conservac;ão da viatura; lotac;ão; 
condução. Principios éticos do condutor; participação em ações de 
sensibllização, tendo em vista a transferência modal do transporte individual 
para outros modos; participação na realização de Inquéritos à mobllldade; 
outros. No âmbito da rede: entradas por paragem e por bllhétlca; saídas por 
paragem; horário: inicio e fim de percurso e por paragem; outros. No âmbito 
de paragens/abrigos e interfaces: levantamento fotogrâfico: acesslbllldade; 
segurança; conforto; outros. Informação ao públlco: Horários; Mapa de rede; 
Outros. Publicldade: Institucional; marketing; outros. 

Exerce funções de natureza executiva, de apllcação de métodos e processos, 
com base em regulamentos municipais e demais legislação aplicável no 
âmbito do OAT, diretivas bem definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação comuns e Instrumentais e nos vários 
domínios de atuação dos órgãos e serviços, designadamente, obtenção de 
todas as informações de Interesse para os serviços, através de observação 
direta no local e/ou Indireta; elaboração de Informações sobre situações de 
facto com vista à Instrução de processos nas âreas da sua atuação específica; 
Informa os serviços de factos anómalos; informa os processos que lhe são 

12º ano de escolaridade, distribuídos; elabora relatórios da atividade na sua área; verifica e informa do 
DAT OFMT Assistente Técnico ou curso que lhe seja fundamento de reclamações de munícipes; examina e Informa sobre: no 

equiparado âmbito geral: conforto e comodidade a bordo: llmpe.za da viatura; 
cllmatização. Segurança a bordo: estado de conservação da viatura; lotação; 
condução. Prfnclplos éticos do condutor; participação em ações de 
senslblllzac;ão, tendo em vista a transferência modal do transporte Individual 
para outros modos; participação na realização de Inquéritos à mobllldade; 
outros. No âmbito da rede: entradas por paragem e por bllhética; saidas por 
paragem; horário: Inicio e flm de percurso e por paragem; outros. No âmbito 
de paragens/abrigos e Interfaces: levantamento fotográfico: acessibilidade; 
segurança; conforto; outros. Informação ao pUblico: Horários; Mapa de rede; 
Outros. Publlcldade: Institucional; marketing; outros. 

02-07-1020 

Perfll de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabílidade e compromisso com o serviço. 

Realizac;ão e orientação para resultados; 
Organização e mêtodo de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
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Vinculo Estado Posto 

CTFP - Tempo Vago Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado Vago 

659 · 71 



DM DEP DIV 

DAT DFMT 

DAT DFMT 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atrlbulç�o Competências/ Atividade 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em regulamentos municipais e demais legislação aplicável no 
âmbito do DAT, diretivas bem definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação comuns e Instrumentais e nos vários 
domínios de atuação dos órgãos e serviços, designadamente, obtenção de 
todas as Informações de interesse para os serviços, através de observação 
direta no local e/ou Indireta; elaboração de informações sobre situações de 
facto com vista à Instrução de processos nas áreas da sua atuação especifica; 
informa os serviços de factos anómalos; informa os processos que lhe são 
distribuídos; elabora relatórios da atividade na sua área; verifica e informa do 
fundamento de redamações de munícipes; examina e informa sobre: no 
âmbito geral: conforto e comodidade a bordo: limpeza da viatura; 
climatização. Segurança a bordo: estado de conservação da viatura; lotação; 
condução. Princípios éticos do condutor; participação em ações de 
sensiblllzação, tendo em vista a transferência modal do transporte Individual 
para outros modos; participação na realização de Inquéritos à mobllldade; 
outros. No âmbito da rede: entradas por paragem e por bllhêtica; saídas por 
paragem; horário: inicio e fim de percurso e por paragem; outros. No âmbito 
de paragens/abrigos e Interfaces: levantamento fotográfico: acesslbílldade; 
segurança; conforto; outros. Informação ao público: Horários; Mapa de rede; 
Outros. Publicidade: Institucional; marketing; outros. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em regulamentos municipais e demais legislação aplicável no 
âmbito do DAT, diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas âreas de atuação comuns e Instrumentais e nos vârios 
domínios de atuação dos órgãos e serviços, designadamente, obtenção de 
todas as Informações de Interesse para os serviços, através de observação 
direta no local e/ou Indireta; elaboração de Informações sobre situações de 
facto com vista à Instrução de processos nas áreas da sua atuação especifica; 
informa os serviços de factos anómalos; Informa os processos que lhe são 
distribuídos; elabora relatórios da atividade na sua área; verifica e Informa do 
fundamento de reclamações de munícipes; examina e Informa sobre: no 
âmbito geral: conforto e comodidade a bordo: llmpe.za da viatura; 
climatização. Segurança a bordo: estado de conservação da viatura; lotação; 
condução. Princípios éticos do condutor; participação em ações de 
sensibilização, tendo em vista a transferência modal do transporte Individual 
para outros modos; participação na realização de Inquéritos à mobilidade; 
outros. No âmbito da rede: entradas por paragem e por bllhética; saldas por 
paragem; horârlo: Inicio e fim de percurso e por paragem; outros. No âmbito 
de paragens/abrigos e Interfaces: levantamento fotográfico: acessibilidade; 
segurança; conforto; outros. Informação ao público: Horários; Mapa de rede; 
Outros. Publicidade: Institucional; marketing; outros. 

02•07•2020 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organizaç�o e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Vinculo 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

vago 

Vago 

660 - 715 



DM DEP DIV 

DAT DFMT 

DAT DFMT 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Fiscal 

Fiscal 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflssfonal 

l 2º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em regulamentos municipais e demais legislação aplicável no 
âmbito do OAT, com diretivas bem definidas e Instruções gerals1 de grau 
médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e Instrumentais e nos 
vários domínios de atuação dos órgãos e serviços, designadamente, na 
obtenção de todas as Informações de Interesse para os serviços, através de 
observação direta no local e/ou indireta; elaboração de Informações sobre a 
situações de facto com vista à Instrução de processos nas áreas da sua 
atuação especifica; Informa os serviços de fatos anómalos; informa os 
processos que lhe são distribuídos; elabora relatórios da atividade na sua 
área; verifica e Informa do fundamento de reclamações de munícipes; 
examina e Informa no âmbito geral sobre conforto e comodidade a bordo: 
limpeza da viatura, climatização. 
Segurança a bordo: estado de conservação da viatura, lotação, condução; 
princípios éticos do condutor; participação em ações de sensibilização, tendo 
em vista a transferência modal do transporte Individual para outros modos; 
participação na realização de Inquéritos à mobilidade. No âmbito da rede: 
entradas por paragem e por bllhétfca; saldas por paragem; horário: Inicio e 
fim de percurso e por paragem. No âmbito de paragens/abrigos e Interfaces: 
levantamento fotográfico, acessibilidade; segurança; conforto. 
Informação ao público: horários, mapa de rede; publicidade Institucional, 
marketing, entre outros. 

Exerce, funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em regulamentos municipais e demais legislação aplicável no 
âmbito do DAT, com diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e Instrumentais e nos 
vários dominios de atuação dos órgãos e serviços, designadamente, na 
obtenção de todas as ínformações de Interesse para os serviços, através de 
observação direta no local e/ou Indireta; elaboração de Informações sobre a 
situações de facto com vista à instrução de processos nas áreas da sua 
atuação especifica; informa os serviços de fatos anómalos; informa os 
processos que lhe são distribuídos; elabora relatórios da atividade na sua 
área; verifica e Informa do fundamento de reclamações de muníci pes; 
examina e informa no âmbito geral sobre conforto e comodidade a bordo: 
limpeza da viatura, cllmatlzação. 
Segurança a bordo: estado de conservação da viatura, lotação, condução; 
princípios éticos do condutor; participação em ações de senslblllzação, tendo 
em vista a transferência modal do transporte Individual para outros modos; 
participação na realização de Inquéritos à mobllldade. No âmbito da rede: 
entradas por paragem e por bilhética; saídas por paragem; horário: Inicio e 
fim de percurso e por paragem. No âmbito de paragens/abrigos e Interfaces: 
levantamento fotográfico, acesslbllldade; segurança; conforto. 
Informação ao público: horários, mapa de rede; publicidade institucional, 
marketing, entre outros. 

0l-<17°2020 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Vago 

Vago 

661 · 715 



DM DEP DIV 

DAT DFMT 

DAT DFMT 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Fiscal 

Fiscal 

Area de Formação 
Académica ou 
Proffsslonal 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em regulamentos municipais e demais legislação apllcâvel no 
âmbito do OAT, com diretivas bem definidas e Instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e Instrumentais e nos 
vários domínios de atuação dos órgãos e serviços, designadamente, na 
obtenção de todas as lníormações de interesse para os serviços, através de 
observação direta no local e/ou Indireta; elaboração de Informações sobre a 
situações de facto com vista à Instrução de processos nas áreas da sua 
atuação específica; Informa os serviços de fatos anómalos; Informa os 
processos que lhe são dlstribuldos; elabora relatórios da atividade na sua 
área; verifica e Informa do fundamento de reclamações de municipes; 
examina e Informa no âmbito geral sobre conforto e comodidade a bordo: 
limpeza da viatura, climatização. 
Segurança a bordo: estado de conservação da viatura, lotação, condução; 
princípios éticos do condutor; participação em ações de sensibilização, tendo 
em vista a transferência modal do transporte lndlVldual para outros modos; 
participação na realização de inquéritos à mobilidade. No âmbito da rede: 
entradas por paragem e por bllhétlca; saídas por paragem; horário: Inicio e 
fim de percurso e por paragem. No âmbito de paragens/abrigos e interfaces: 
levantamento fotográfico, acessibilidade; segurança; conforto. 
Jnrormação ao públlco: horários, mapa de rede; publlcldade instltuclonal, 
marketlr,g, entre outros. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em regulamentos municipais e demais legislação apllcável no 
âmbito do OAT, diretivas bem definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas ãreas de atuação comuns e Instrumentais e nos vários 
domínios de atuação dos órgãos e serviços, designadamente, obtenção de 
todas as Informações de Interesse para os serviços, através de observação 
direta no local e/ou indireta; elaboração de Informações sobre situações de 
facto com vista à Instrução de processos nas áreas da sua atuação especifica; 
Informa os serviços de factos anómalos; Informa os processos que lhe são 
distribuídos; elabora relatórios da atividade na sua área; verifica e Informa do 
fundamento de reclamações de munícipes; examina e Informa sobre: no 
âmbito geral: conforto e comodidade a bordo: limpeza da viatura; 
climatização. Segurança a bordo: estado de conservação da viatura; lotação; 
condução. Princípios éticos do condutor; participação em ações de 
senslblllzação, tendo em vista a transferência modal do transporte Individual 
para outros modos; participação na realização de inquéritos à mobilidade; 
outros. No âmbito da rede: entradas por paragem e por bllhética; saídas por 
paragem; horário: Inicio e fim de percurso e por paragem; outros. No âmbito 
de paragens/abrigos e lnterlaces: levantamento fotográfico: acesslbilldade; 
segurança; conforto; outros. Informação ao público: Horários; Mapa de rede; 
Outros. Publicidade: Institucional; marketing; outros. 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
co'f��������;l'r��� ,ai; 
Re ponsaoIIIoa�mpro1';º

c,") serviço. 
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Vinculo Estado Posto 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Vago 

Vago 

662 - 715 



MAPA OE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/carreira/Cate Area de Formação 
OM OEP OIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 

Proflsslonal 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em regulamentos municipais e demais legislação aplicável no 
âmbito do DAT, diretivas bem definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação comuns e Instrumentais e nos vários 
domínios de atuação dos órgãos e serviços, designadamente, obtenção de 
todas as informações de Interesse para os serviços, através de observação 
direta no local e/ou Indireta; elaboração de Informações sobre situações de 
facto com vista ã Instrução de processos nas áreas da sua atuação específica; 
Informa os serviços de factos anómalos; Informa os processos que lhe são 

12° ano de escolaridade, distrlbuidos; elabora relatórios da atividade na sua ârea; verifica e Informa do 
OAT DFMT Fiscal ou curso que lhe seja fundamento de reclamações de municlpes; examina e Informa sobre: no 

equiparado âmbito geral: conforto e comodidade a bordo: limpeza da viatura; 
climatização. Segurança a bordo: estado de conservação da viatura; lotação; 
condução. Princípios éticos do condutor; participação em ações de 
sensibillzação, tendo em vista a transferência modal do transporte Individual 
para outros modos; participação na realização de Inquéritos à mobllldade; 
outros. No âmbito da rede: entradas por paragem e por bllhética; saídas por 
paragem; horário: Inicio e fim de percurso e por paragem; outros. No âmbito 
de paragens/abrigos e Interfaces: levantamento fotoçirâflco: acessibilidade; 
segurança; conforto; outros. Informação ao pübllco: Horários; Mapa de rede; 
Outros. Publicidade: Instltuclonal; marketing; outros. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em regulamentos municipais e demais legislação apllcâvel no 
âmbito do DAT, dlretívas bem definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação comuns e Instrumentais e nos vârtos 
domínios de atuação dos órgãos e serviços, designadamente, obtenção de 
todas as informações de interesse para os serviços, através de observação 
direta no local e/ou Indireta; elaboração de informações sobre situações de 
facto com vista à Instrução de processos nas áreas da sua atuação especifica; 
informa os serviços de factos anómalos; Informa os processos que lhe são 

12º ano de escolaridade, dlstribuidos; elabora relatórios da atividade na sua área; verifica e informa do 
OAT DFMT Fiscal ou curso que lhe seja fundamento de reclamações de munícipes; examina e Informa sobre: no 

equiparado âmbito geral: conforto e comodidade a bordo: limpeza da viatura; 
climatização. Segurança a bordo: estado de conservação da viatura; lotação; 
condução. Princípios éticos do condutor; participação em ações de 
sensibllização, tendo em vista a transferência modal do transporte Individual 
para outros modos; participação na realização de Inquéritos ê mobllldade; 
outros. No ãmbito da rede: entradas por paragem e por bllhétlca; saídas por 
paragem; horário: Inicio e fim de percurso e por paragem; outros. No âmbito 
de paragens/abrigos e Interfaces: levantamento fotográfico: acessibilidade; 
segurança; conforto; outros. Informação ao públlco: Horários; Mapa de rede; 
Outros. Publicidade: Institucional; marketing; outros. 

OJ-O7-202O 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação 
DM DEP DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate Académica ou Atribuição Competências/ Atividade AB gorla 

Proflsslonal 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam slmpllficar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade têcnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento profissional no 
local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e 

DAT DFMT Chefe de Divisão licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a responsablli?ação por parte dos 
trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica e Identifica as necessidades de 
formação especifica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assíduidade, pontualldade e cumprimento do periodo normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

DAT DPMT Técnico Superior Licenciatura na área da de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva ârea de 
Engenharia Civil especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 

DAT DPMT Técnico Superior 

planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura de natureza técnlca e ou clentinca inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área de de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
DAT DPMT Técnico Superior Arquitetura especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

01-07-2010 

Perfll de  Competências 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da Informação e sentido crítico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Representação e 
colaboração Institucional. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organlzaçãOi Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Respansabllidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especlallzados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

r • " ·  . .  ., ... , �, ... . 
UNI/G Car-go/Carrelra/Cate Area de Formação 

DM DEP DIV Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto AB gorla Profissional 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, íunções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área de de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de organização; Análise da Informação e sentido CTFP - Tempo DAT DPMT Técnico Superior Arquitetura especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a critico; Conhecimentos especializados e Indeterminado Ocupado 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com experiência; Responsabilidade e compromisso com 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

especializado. 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os melas e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade têcnlca 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento profissional no serviço público; Planeamento e organização; local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e Conhecimentos especializados e experiência; Regime 

OAT OPMT Chefe de Divisão Licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e Análise da Informação e sentido crítico; Trabalho Substituição C.M.C. Ocupado 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, de equipa e cooperação; Representação e de forma a garantir o empenho e a responsablllzac;ão por parte dos colaboração Institucional. trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica e Identifica as necessidades de 
formação especifica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos organl2ação; Análise da Informação e sentido 

DPMT Técnico Superior Licenciatura na ârea de de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de critico; Conhecimentos especializados e CTFP - Tempo Ocupado DAT Geografia especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a Indeterminado experiência; Responsabilidade e compromisso com decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV AB gorla 

Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
Profissional 

Exerce com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, de estudo, planeamento, programação, 
monltorizaç5o, avaliação e de apllcação de métodos e processos de nature2a 
técnica e ou clentinca Inerentes à respetiva área de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com diversos graus de 

Licenciatura na área da complexidade. Executa outras atividades de apoio geral e 
DAT DPMT Técnico Superior Gest�o especlallzado.Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que 

com enquadramento superior qualificado, funções consultlvas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enQuadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

licenciatura na área da diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
OAT DPMT Técnico Superior Geologia especializado, incumblndo·lhe designadamente assegurar a organização, 

planeamento, desenvolvimento e articulação dos serviços de transportes no 
seu conjunto, promover a definição das bases gerais para a Identificação de 
áreas prioritárias, tendo em vista a implementação de medidas Indutoras de 
prioridade aos modos suaves; promover a definição das bases gerais para a 
exploração do serviço públlco de transporte de passageiros em regime 
regular, fle>eivel ou misto, em articulação ou não com o serviço público de 
transporte escolar, bem como das redes municipais de transporte público. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Técnico Superior Licenciatura na área da de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
DAT DPMT Engenharia Civil especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

0HJ7•2020 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da Informação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anãllse da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Anál ��lf'infortn;,çair�E!nlm,r-·� 
crítico; Conhecim ntos e�afiz�a1 ,� 
experiência; Resp nsablllda,!!$&,�.J''ºmls!9 co ' 
o serviço; Relaclo amen\'.dinterpes;õ . ' AJ tr-=�9 � r-"''"''-, 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM OEP DIV AB gorla 
Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
Proll••lonal 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallflcado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na ârea da de natureza têcnrca e ou científica Inerentes à respetiva área de OAT DRGM Técnico Superior Arquitetura Paisagista especlalização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complelCldade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Na ârea da respetiva especialidade, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e apllcação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão, 
designadamente no acompanhamento e promoção do planeamento 
estratégico da mobilidade no concelho; apoio à Autoridade de Transportes na 
organização, operação, atribuição, fiscalização e desenvolvimento do serviço 
públlco de transporte utllizando conhecimentos de: Estatística ao nlvel de 
delineamento e interpretação de dados; Análise de dados e computação, por 
forma a aplicar a um conjunto de algoritmos computacionais que permitam Licenciatura na área da analisar dados em bruto: Investigação Operacional com vista à criação de DAT DRGM Técnico Superior Matemátíca ou na área da modelos que permitam a otimização da utilização de recursos; Ciências Gestão Atuarlais ao nlvel da análise de riscos. 
Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com 
diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio 
geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, Instrumentais e 
operativas dos órgãos e serviços. 
Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualtflcado. Representação do órgão ou serviço em 
assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole técnica, 
enquadradas por diretivas ou orientações superiores. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 

Licenciatura na área de de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de DAT DRGM Técnico Superior Direito especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo1 pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 

12° ano de escolaridade, atuação da respetiva unidade orgânica, requerendo conhecimentos técnicos, 
OAT ORGM Assistente Têcnico ou curso que lhe seja teóricos e práticos obtidos através de curso do ensino secundário ou 

equiparado equivalente, Incumbindo-lhe genericamente executar tarefas relacionadas 
com o expediente, arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, 
aprovisionamento, economato e atendimento ao cliente. 

02-07-2020 

.... . .. 
Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido CTFP . Tempo critico; Conhecimentos especializados e Indeterminado experiência; Responsabllldade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 

� 

organização; Análise da Informação e sentido CTFP • Tempo critico; Conhecimentos especializados e Indeterminado experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

(' 
� 
() 

·-
Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido CTFP - Tempo crítico; Conhecimentos especlalizados e Indeterminado experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptaç5o e CTFP • Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e lndetermmado cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

... . . .. . . . .. , ... ,-..... .  
UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 

DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfll de Competências Vinculo Estado Posto 
Proflssl"nal 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam slmpllficar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestai;ao do serviço, tendo em conta a satisfação Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o do interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento proflsslonal no 
local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e serviço pübllco; Planeamento e organização; 

DAT DRGM Chefe de Divisão Licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e Conhecimentos especializados e experiência; CTFP - Tempo Vago Análise da Informação e sentido critico; Trabalho Indeterminado esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, de equipa e cooperação; Representação e de forma a garantir o empenho e a responsabilizaç3o por parte dos 
trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos colaboração Institucional. 

trabalhadores da sua unidade orgânica e Identifica as necessidades de 
formação especifica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualidade e cumprimento do periodo normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

Exerce com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualíflcado, de estudo, planeamento, programação, 
monitorização, avaliação e de aplicação de métodos e processos de natureza 
técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva ârea de especialização e formação 
académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, elabora, 
autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com diversos graus de 
complexidade. Executa outras atividades de apoio geral e especializado, Orientação para resultados; Planeamento e 

Licenciatura na ârea de 
Incumbindo-lhe designadamente o acompanhamento e promoção do organização; Anâllse da Informação e sentido CTFP - Tempo 

DAT DRGM Técnico Superior Economia 
planeamento estratégico da mobllldade no concelho, apoio à Autoridade de critico; Conhecimentos especializados e Indeterminado Vago 
Transportes na organização, operação, atribuição, fiscalização e experiência; Responsabllldade e compromisso com 
desenvolvimento do serviço público de transporte; promover a seleção de o serviço; Relacionamento interpessoal. 
operadores com vista â exploração do serviço público de transportes no 
concelho atrav�s da celebraçao de contratos e controlo da desses contratos; 
analisar e observar as opções de Investimento a realizar pelo munlciplo nas 
redes, equipamentos e Infraestruturas de serviço públlco de transportes, bem 
como estudar os mecanismos de financiamento e proceder à criação do 
sistema tarlfârio e de compensações. 
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Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou 
Proflsslonal 

Licenciatura na área da DAT DRGM Técnico Superior Engenharia civil 

12° ano de escolaridade, 
DAT GAGA Coordenador Técnico ou curso que lhe seja 

equiparado 

DAT GAGA Encarregado Escolaridade obrigatória Operacional 

120 ano de escolaridade, 
DAT GAGA Assistente Têcnico ou curso que lhe seja 

equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 
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avallação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou 
cientifica, com conhecimentos, competências e aptidões para compreender 
as restrições à conceção do sistema de transportes em termos de definição de 
serviços e de infraestruturas, relativos a externalidades como o Impacte 
ambiental, a aspetos orgânicos como a tarifação ou a estrutura de suporte 
dos veiculas ou a consideração da procura pelos potenciais utentes, 
conhecimentos Indispensáveis para Intervir em todo o ciclo de vida dum 
sistema de transportes, desde a conceção à operação passando pela 
construção e conservação de Infraestruturas e pela Implementação de 
serviços Indispensáveis â operação; capacidade de conceber e conduzir 
experiências, assim como analisar e interpretar dados, de modo a avallar 
situações correntes e formular soluções e Intervenções para problemas 
complexos que se coloquem aos serviços e às infraestruturas de transporte, 
assegurar a organização, planeamento, desenvolvimento e articulação dos 
serviços de transportes no seu conjunto, considerando todas as suas 
vertentes de exploração; promover a deflniçào das bases gerais para a 
Identificação de áreas prioritárias, tendo em vista a Implementação de 
medidas indutoras de prioridade aos modos suaves; promover a definição das 
bases gerais para a exploração do serviço público de transporte de 
passageiros em regime regular, flexivel ou misto, em articulação ou não com 
o serviço público de transporte escolar, bem como das redes municipais de 
transporte público, visando designadamente, o planeamento da rede e a 
definição das linhas estruturantes e respetiva hierarquia e a locallzação dos 
pontos estratégicos para a Implementação das principais estações e interfaces 
modais e a respetiva programação; definição de Indicadores de monitorização 
e respetivas metas; análise de padrões de mobll!dade ao nível de tratamento 
de bases de dados provenientes de inquéritos à mobilidade e articulação dos 
diferentes modos de transporte. 
Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com 
.. ,_ - . ,_ . . -'~ 

Exerce, com relativo grau de autonomia e responsabilidade, funções de chefia 
técnica e administrativa de assistentes técnicos afetos a âreas administrativas 
e por cujos resultados é responsàvel; realiza atividades de programação e 
organização do trabalho do pessoal que coordena, seguindo orientações e 
diretivas superiores, nomeadamente as relativas ao pessoal, contabllldade, 
expediente, património e aprovisionamento e outras de apoio instrumental; 
executa trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior 
complexidade. 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 
setor de atividade, por cujos resultados é responsável; realiza tarefas de 
programação, organiza e controla os trabalhos a executar pelo pessoal sob 
sua coordenação. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas deflnldas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 
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Perfil d e  Competências Vlnculo Estado Posto 
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Orientação para resultados; Planeamento e 

-1[ };!. organização; Análise da Informação e sentido CTFP - Tempo crítico; Conhecimentos especializados e .� ----IJI"'" 
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experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 
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o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
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Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP . Tempo melhoria continua; Coordenação; Trabalho de Indeterminado Ocupado 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; CTFP . Tempo Ocupado Relacíonamento interpessoal; Tolerância à pressão Indeterminado 
e contrariedades. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e Indeterminado Ocupado 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
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DM DEP DIV 

DAT 

DAT 

DAT 

DAT 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

GAGA 

GAGA 

GAGA 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Diretor de 
Departamento 

Area de Formação 
Académica ou 

Prnfí.r.:sfnnal 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

Licenciatura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em dfretlvas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cllente. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação da respetiva unidade orgânica, requerendo conhecimentos técnicos, 
teóricos e práticos obtidos através de curso do ensino secundário ou 
equivalente, incumbindoplhe genericamente executar tarefas relacionadas 
com o expediente, arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, 
aprovisionamento, economato e atendimento ao cliente. 

Define os objetivos de atuação da unidade orgânica que dirige, tendo em 
conta os objetivos gerais estabelecidos; constrói uma visão estratégica e 
missão para o Departamento, devendo garantir a sua assunção por parte de 
todos os trabalhadores; orienta, controla e avalia o desempenho e a eficiência 
dos serviços dependentes com vista à e><ecução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar; garante a coordenação das 
atividades e a qualidade técnica da prestação de serviços na sua 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

dependê�clai gere com rigo� e eficiência os recu�sos humanos, patrimoniais e Liderança e gestão das pessoas; Orientação para 0 tecnoló91cos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando serviço püblico· Planeamento e organização· medidas que p:rmltam simplificar e acelerar procedimentos� assegura a Conhecimento; especializados e experiência'; qualidade técnica do trabalho produzido na sua unld�de organlca e garante o Análise da Informação e sentido crítico; Trabalho cumprtmento d�s prazos adequados à eficaz, pre.staçao do serviço, tendo em de equipa e cooperação; Decisão; Representação e conta a satlsfaçao do interesse dos destlnatarlos; efetua o acompanhamento colaboração Institucional. profissional no local de trabalho; divulga Junto dos trabalhadores os 
documentos internos e as normas de procedimento a adotar pelo serviço, 
bem como debate e esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos 
objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a responsablllzação 
por parte dos trabalhadores. Coordena e orienta estrategicamente o 
desenvolvimento da estrutura de governança local da Rede Social. Assegura a 
Implementação dos Instrumentos de planeamento e funcionamento da Rede 
Social. 

02-07-2010 
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Vinculo Estado Posto 

CTFP . Tempo Ocupado Indeterminado 

CTFP . Tempo Ocupado Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado Vago 

Regime Ocupado Substituição C.M.C. 
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Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam slmpllflcar e acelerar procedimentos; assegura a qualldade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o do interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento proflsslonal no 
local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e serviço público; Planeamento e organização; 

DPF DAPT Chefe de Divisão Licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e Conhecimentos especlallzados e experiência; Regime Ocupado 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, Análise da Informação e sentido crítico; Trabalho Substítulção C.M.C. 
de forma a garantir o empenho e a responsabilização por parte dos de equipa e cooperação; Representação e 

trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos colaboração instltuclonal. 

trabalhadores da sua unidade orgânica e tdentlflca as necessidades de 
formação especifica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualidade e cumprimento do periodo normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. ��- -,� lt -
Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 

ff 
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mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 

� 

e:, r� 
complexidade variáveis; tem a responsabilidade dos equipamentos sob sua r guarda e pela sua correta utilização, Incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas ....... 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao püblico, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo V

J 
� 

k DPF DAPT Assistente Operacional Escolaridade obrigatória prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; li.i presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

� 

condicionado ao públlco, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da • 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relatlvamente a d� F"1 ,-:,e 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de -,( e::, l.. 
alarmes. � "' í 
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� Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecánico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de ;, 
complexidade variáveis; tem a responsabilidade dos equipamentos sob sua .... ·-- -- . �·- -
guarda e pela sua correta utilização, lncumblndo·lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo 

DPF DAPT Assistente Operacional Escolaridade obrigatória prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Vago 
presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
a1an11es. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variãvels; tem a responsabllldade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utlllzação, Incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em focais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço pUblico; Trabalho de CTFP - Tempo 

DPF DAPT Assistente Operacional Escolaridade obrigatória prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Vago 
presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. 
condicionado ao públlco, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
a1an11es. 

02-07-2020 671-715 
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Area de Formação 
... .... . . .. ... ,-, .. . 

DM DEP DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo AB gorla Estado Posto 
Proflsslonal 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabllldade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utlllzac;ão, lncumblndo�lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locals de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo DPF DAPT Assistente Operaclonal Escolaridade obrigatória prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; vago 
presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade varlâvels; tem a responsabilidade dos equipamentos sob sua _._., -·· -
guarda e pela sua correta utilização, Incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas 

i�, .. fi o e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de 
DPF DAPT Assistente Operacional Escolaridade obrigatória prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; CTFP - Tempo v� -=  _.. ►1 Indeterminado presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância â pressão e contrariedades. �= ºij � condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 

sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a r- ·  ► alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de e::> 

E �  alarmes. o ( � ?> 
ç .... r-- i •. m ? i» :5. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 111!'\ r-...> ,_ e 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de -1 e=,, l- z complexidade variáveis; tem a responsabllldade dos equipamentos sob sua U'. � 
guarda e pela sua correta utlll1ação, incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas ·-L,� J.iO e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço público; Trabal ho de CTFP - Tempo DPF OAPT Assistente Operacional Escolaridade obrigatória prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento lnterpessoali [ndetermlnado vi!!I 

"' "'O 
presença e a safda de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. 

(_.....,....._ condicionado ao públlco, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da · .. > 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a - . r 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 

,_ _ _  -� alarmes. -
Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabilidade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, Incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo DPF DAPT Assistente Operacional Escolaridade obrigatória prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento lnterpessoali [ndeterminado Vago 
presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância ã pressão e contrariedades. 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
alannes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

02-<>7•2020 672 - 715 



DM DEP DIV 

DPF DAPT 

DPF DAPT 

DPF DAPT 

DPF DAPT 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 

Proftssfonat 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variâvels; tem a responsabilidade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utlllzação, incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas 

Perfil de Competências Vínculo 

e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao públtco, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de 
prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; i:P · T

�
mpo 

presença e a saida de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância â pressão e contrariedades. n eterminado 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em dlretívas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabilidade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utlllzaçâo, lncumbíndo-lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço púbHco; Trabalho de CTFP _ T prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t �

mp
� presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância â pressão e contrariedades. " e erm na 

condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabllldade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utlllzação, Incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço públlco; Trabalho de CTFP _ T prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t �

mp
d b presença e a saida de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. n e ermma 

condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabllldade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, Incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ Tem 0 prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t . Pd presença e a saida de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. n e ermma 0 

condicionado ao públlco1 prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

Estado Posto 

Vago 

Vago 
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DM DEP DIV 

DPF DAPT 

DPF DAPT 

DPF DAPT 

DPF DAPT 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formaçao 
Académica ou 

Proflsslonal 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha íunções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabllldade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas 

Perfil de Competências Vinculo 

e bens em lo�als de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço pUblico; Trabalho de FP _ T m 

Estado Posto 

prevenir a pratica de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; � � 
p
d
o 

presença e a saída de pessoas e bens em locals de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. " etermma 0 Vago 

condicionado ao público, prevenir a prâttca de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monltorlzaçffo de 
alarmes. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabilidade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, lncumbindo·lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao públlco, bem como Orientação para o serviço públi co; Trabalho de CTFP • T prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d 

�mp 

presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância â pressão e contrariedades. n etermma 0 

condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 

.. 
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r.�"'.!< 7 li ,_-. ... , s. l i e:> ,l )>  alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 

alarmes. o � '"" ;"" :n 
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Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou �� 115J ;__, ,i,a C 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de � :�l c::,- ta z complexidade varlávelSi tem a responsabilidade dos equipamentos sob sua r• N" 1 guarda e pela sua correta utilização, Incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas (/) 'r"', � 

! _ 'l {1 e bens em focais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T 1.. J_, �� "'• t; • 
prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equlp!' e cooperaç�o; Relacion.amento interpessoal; lndete�:d� ,�,1�0 =�� _,� 
presença e a salda de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerancla à pressao e contranedades. __ ...-- -� condtclonado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 

l � sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a • . ..:, r 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabllldade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, Incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço pübllco; Trabalho de CTFP T prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d t 

- e
,
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o
o presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância á pressão e contrariedades. n e erm na 

condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

0Z·O7·2O2O 

Vago 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

,. . , ,  . ..,, . .. , .. .,,...,,., .. Area de Formação 
DM DEP DIV UNI/G Cargo/Carreira/Cate Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto AB gorla Proflsslonal 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabllldade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utlllzação, Incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço públlcoi Trabalho de CTFP - Tempo DPF DAPT Assistente Operaclonal Escolaridade obrigatória prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Vago 
presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
alarmes que se produz-am em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem dennldas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabllldade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, Incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tempo DPF DAPT Assistente Operacional Escolaridade obrigatória prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado Vago 
presença e a saída de pessoas e bens em locals de acesso vedado ou Tolerância â pressão e contrariedades. 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a ,.,,,, .... ----
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de ��..::e·� 

"+•\_J ·r; alarmes. -�l,,, ,1 s> 

rr 
-� Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou e:> 

mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de o ..,., r complexidade vartãveis; tem a responsabilidade dos equipamentos sob sua )> guarda e pela sua correta utilização, Incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas 

V � E e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao públlco, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo (/1 
DPF DAPT Assistente Operacional Escolaridade obrigatória prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 

ç presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. ..... condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da cs,-, I'-> 

_t: sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
(J. 

� e:, 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de -; � 
alarmes. l._ ---�- . -t--... 

� e· 
Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou -: 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de ·�· --·---·-· -�-
complexidade variáveis; tem a responsabilidade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, lncumblndo•lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP . Tempo 

DPF DAPT Assistente Operacional Escolaridade obrigatória prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relaclonamento Interpessoal; Indeterminado Vago 
presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB garfa Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências 
Proflsslonal 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabilidade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, lncumblndo·lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de 

DPF DAPT Assistente Operacional Escolaridade obrigatória prevenir a prática de crlme.s no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância â pressão e contrariedades. 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabllldade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, Incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de 

DPF DAPT Assistente Operacional Escolaridade obrigatória prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
presença e a salda de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. 
condicionado ao públlco1 prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsablHdade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, lncumblndo·lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de 

DPF DAPT Assistente Operacional Escolaridade obrigatória prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
presença e a saída de pessoas e bens em locals de acesso vedado ou Tolerância â pressão e contrariedades. 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabllldade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utlllzação, lncumblndo�lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de 

DPF DAPT Assistente Operacional Escolaridade obrigatória prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância â pressão e contrariedades. 
condicionado ao públlco, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências 

Proflsstnnal 

Desempenha funções de natureza executiva, de carâcter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabllldade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, Incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao plJbllco, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de 

DPF DAPT Assistente Operacional Escolar!dade obrigatória prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
presença e a saída de pessoas e bens em locals de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

Desempenha runções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexldade variáveis; tem a responsabllldade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, Incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de 

DPF DAPT Assistente Operacional Escolar!dade obrigatória prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
presença e a saida de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteç.ão, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabilidade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, Incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de 

DPF DAPT Assistente Operacional Escolaridade obrigatória prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância â pressão e contrariedades. 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabilidade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utlllzar;3o, Incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao pübllco, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de 

DPF DAPT Assistente Operacional Escolar!dade obrigatória prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância â pressão e contrariedades. 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

02-07-202.0 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

-·•· . , . ... , ... -, ... . 

/'"" 

� 
f"' \ 

� 
(J, 

-

Estado Posto 

Vago 

IVolll< -

...---\� 
1s· -
�J e::, -

e::: ,--
� 
e::,, � 

V • r-,.J 199.l.,-�-� 

(( .... ..,.,""--""· ·- -- . .. 

Vago 

-· 
6' 

..:� w. -
:-.,, -
J::r 

... � 

� 
" 

677 • 715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV AB gorla Académica o u  Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências 

Prnnssfonal 

Desempenha runções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabilidade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utlllzação1 lncumblndo•lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de 

OPF OAPT Assistente Operacional Escolaridade obrigatória prevenir a prática de crímes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
presença e a saida de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. 
condicionado ao públlco, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
alannes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carâcter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabllldade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, lncumblndo�lhe vigiar e proteger pessoas Orientação para o serviço público; Trabalho de 

OPF OAPT Assistente Operacional Escolaridade obrigatória e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a Tolerância à pressão e contrariedades. 
presença e a saída de pessoas e bens em tocais de acesso vedado ou 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua arotecão executar serviras de resnosta e lntervenrão relativamente a 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabllldade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utlllzação, Incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em focais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de 

OPF OAPT Assistente Operacional Escolaridade obrigatória prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerâncla à pressão e contrariedades. 
condicionado ao públlco, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabilidade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, Incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço pÜbllco; Trabalho de 

OPF OAPT Assistente Operacional Escolaridade obrigatória prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
presença e a salda de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 
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DM DEP DIV 

OPF DAPT 

OPF OAPT 

OPF OAPT 

OPF DAPT 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabilidade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, Incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas 

Perfil de Competências Vinculo 

e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao pübllco, bem como Orientação para o serviço pllbllco; Trabalho de CTFP _ T prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 1 d 
e
I
mp

d
o 

presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância â pressão e contrariedades. n eterm na 0 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabllldade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utllização, Incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de 
prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

Desempenha funções de natureza executlva1 de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabilidade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, lncumbindo·lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público1 bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de 
prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabilidade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utlllzação, incumblndo·lhe vlglar e proteger pessoas 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP T prevenir a prátl�a de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e, cooperação; Relaclon.amento Interpessoal; Jndet���:dºo presença e a sa1da de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

02·07·2020 

Estado Posto 

Vago 

Vago 

vago 

Vago 

679 - 71 



DM DEP DIV 

DPF DAPT 

DPF DAPT 

DPF DAPT 

DPF DAPT 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Area de Formação 
Académica ou 

Prnfhi:sfnnal 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha runções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabllldade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, Incumbindo-lhe vigiar e proteger pessoas 

Perfll de Competências Vinculo 

e bens em focais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientaç·ão para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d �
mpd

o 
presença e a salda de pessoas e bens em focais de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. " eterm na 0 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação a o  objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus d e  
complexidade variáveis; t e m  a responsabilidade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, lncumbindo·lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de 
prevenir a prática de crimes no seu local d e  trabalho1 controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus d e  
complexidade variáveis; tem a responsabllldade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, lncumblndo•lhe vigiar e proteger pessoas 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP _ T prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 1 d t �
mp

d
o 

presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. " e ermma 0 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e Intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus d e  
complexidade variáveis; tem a responsabllldade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, incumbindo·lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como Orientação para o serviço público; Trabalho d e  
prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou Tolerância à pressão e contrariedades. 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação a o  objeto da 
sua proteção, executar serviços d e  resposta e Intervenção relativam ente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

02.-07•1010 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Vago 

Vago 

680-715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
Area de Formação 

DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade 
Prollsslonal 

Desempenha runções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabllldade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utlllzação, lncumblndo·lhe vigiar e proteger pessoas 
e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, bem como 

DPF DAPT Assistente Operacional Escolaridade obrigatória prevenir a prática de crimes no seu local de trabalho, controlar a entrada, a 
presença e a saida de pessoas e bens em locals de acesso vedado ou 
condicionado ao público, prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da 
sua proteção, executar serviços de resposta e intervenção relativamente a 
alarmes que se produzam em centrais de receção e monitorização de 
alarmes. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de 
Encarregado Escolaridade obrigatória natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas DPF DAPT 
Operacional áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, assim como a 

supervisão e coordenação dos assistentes operacionais afetos ao serviço. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 
DPF DAPT Encarregado Escolaridade obrigatória natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas 

Operacional áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, assim como a 
supervisão e coordenação dos assistentes operacionais afetos ao serviço. 

Exerce, com base em diretivas bem definidas e Instruções gerais, funções de 

DPF DAPT Encarregado Escolaridade obrigatória natureza executiva e de apllcação de métodos e processos, nas respetivas 
Operacional áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, assim como a 

supervisão e coordenação dos assistentes operacionais afetos ao serviço. 

Exerce, com base em diretivas bem deOnldas e Instruções gerais, funções de 

DAPT Encarregado Escolaridade obrigatória natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas respetivas 
DPF Operacional áreas, requerendo conhecimentos técnicos, teôrlcos e práticos, assim como a 

supervisão e coordenação dos assistentes operacionais afetos ao serviço. 

12º ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 

Fiscal equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
DPF OFEI curso de formação carreira na área da tutela da legalidade urbanística. 

específico para Ingresso na 
carreira de Fiscal municipal 

02-07-2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP - Tempo equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; CTFP - Tempo 
Relacionamento interpessoal; Toleráncia â pressão Indeterminado 
e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; CTFP - Tempo 
Relacionamento interpessoal; Tolerância à pressão Indeterminado 
e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; CTFP - Tempo 
Relacionamento Interpessoal; Tolerância à pressão Indeterminado 
e contrariedades. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; CTFP - Tempo 
Relacionamento Interpessoal; Tolerância à pressão Indeterminado 
e contrariedades. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP - Tempo 

Indeterminado cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

,,. , , . . .. .. ....... 
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Estado Posto 

Vago 
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681 - 715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

....... . .. ...... , �- . 
UNI/G Cargo/carreira/Cate Area de Formação 

DM DEP DIV Académica ou Atrlbulçlio Competências/Atividade Perfll de Competências Vinculo Estado Posto AB gorfa Prnflsslnnal 

12º ano de escolaridade ou Realização e orientação para resultados; curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP - Tempo DPF DFEI Fiscal curso de formação carreira na área da tutela da legalidade urbanística. melhoria continua; Trabalho de equipa e 

Indeterminado Ocupado 
especifico para Ingresso na cooperação; Relacionamento interpessoal; 
carreira de Fiscal munlcipal Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

12° ano de escolaridade ou Realização e orientação para resultados; 
curso que lhe seja Organização e método de trabalho; Adaptação e 

OPF OFEI Fiscal equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP - Tempo Ocupado curso de formação carreira, bem como a coordenação de setor de fiscallzaç�o. cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 
específico para ingresso na Coordenação; Responsabilidade e compromisso 
carreira de Fiscal municipal com o seNiço. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programação1 avaliação e de aplicação de métodos e processos organização; Análise da Informação e sentido 

DPF DFEI Técnico Superior Licenciatura na área da de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de crítico; Conhecimentos especializados e CTFP - Tempo Ocupado Engenharia Civil especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com o seNiço; Relaclonamento interpessoal. diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

12° ano de escolaridade ou Realização e orientação para resultados; curso que lhe seja Organização e método de trabalho; Adaptação e 
DPF DFEI Fiscal equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da melhoria contínua; Trabalho de equipa e CTFP - Tempo Ocupado curso de formação carreira na área da tutela da legalidade urbanística. cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 

especifico para Ingresso na Responsabllidade e compromisso com o serviço. carreira de Fiscal municipal 

12° ano de escolaridade ou Realização e orientação para resultados; curso que lhe seja Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 
OPF OFEI Fiscal equiparado, acrescido de carreira, bem como a Instrução de processos na área da conservação do melhoria continuai Trabalho de equipa e CTFP • Tempo Ocupado curso de formação edificado. cooperação; Relactonamento Interpessoal; Indeterminado 

especifico para Ingresso na Responsabllldade e compromisso com o seNiço. carreira de Fiscal municipal 

0Z-07-2020 682 - 71S 



MAPA DE PESSOAL 2020 

....... .. ... ... , ...... . 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 

DM DEP DIV 
AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfil de Competências Vlnculo Estado Posto 

Profissional 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos â sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados â eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação liderança e gestão das pessoas; Orientação para o do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento proíissional no 
local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e serviço público; Planeamento e organização; 

DPF DFEI Chefe de Divisão Licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e Conhecimentos especializados e experiência; Comissão de ·· o:
� 

- ·  
escJarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, Análise da Informação e sentido critico; Trabalho Serviço 

J de forma a garantir o empenho e a responsabilização por parte dos de equipa e cooperação; Representação e 
trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos colaboração Institucional. 
trabalhadores da sua unidade orgânica e Identifica as necessidades de i;:.;c.. 
formação especifica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 

� 
. 

assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal de trabalho por e:::, li 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgãnlca. ( (( 

a, 

.._ ""' 
V o::r. .._ 

� 

,--Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com e -
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e -. �' planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos .i- ,-...:, 

Licenciatura na ãrea da de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de organização; Análise da informação e sentido CTFP • Tempo - - e:, 
DPF DFEI Técnico Superior Engenharia Civil especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a critico; Conhecimentos especializados e Indeterminado (JP®J�º � L decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com experiência; Responsabilidade e compromisso com 

[.. _ _,_ diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e o serviço; Relacionamento interpessoal. 
-,:,#'. 

especializado. ,---' 
Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com ' . !'/1 

enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e - .. ,_ � .. -· 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos organização; Análise da informação e sentido 

DPF DFEI Técnico Superior Licenciatura na área de de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de critico; Conhecimentos especializados e CTFP . Tempo Ocupado Arquitetura especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a experiência; Responsabllldade e compromisso com Indeterminado 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com o serviço; Relacionamento Interpessoal. diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultlvas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos organização; Anâlise da informação e sentido 

DPF DFEI Técnico Superior Licenciatura na área de de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de crítico; Conhecimentos especializados e 
CTFP • Tempo Ocupado Arquitetura especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a experiência; Responsabilidade e compromisso com Indeterminado 

decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com o serviço; Relacionamento Interpessoal. diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

12° ano de escolaridade ou Reallzação e orientação para resultados; curso que lhe seja Organização e método de trabalho; Adaptação e 
DFEI Fiscal equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da melhoria contínua; Trabalho de equipa e CTFP . Tempo Ocupado DPF curso de formação carreira na área da tutela da legalidade urbanística. Indeterminado cooperação; Relacionamento Interpessoal; especifico para Ingresso na Responsabilidade e compromisso com o serviço. carreira de Fiscal municipal 

02-07-2020 683 • 715 



DM DEP DIV 

DPF DFEJ 

DPF DFEI 

DPF DFEI 

DPF DFEI 

DPF DFEI 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Fiscal 

Fiscal 

Fiscal 

Técnico Superior 

Area de Formação 
Académica ou 

Profissional 

Licenciatura na ârea de 
Arquitetura 

12° ano de escolaridade ou 
cur;o que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para Ingresso na 
carreira de Fiscal municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para ingresso na 
carreira de Fiscal municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para Ingresso na 
carreira de Fiscal municipal 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica inerentes à respetiva área de 
especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específ ica da 
carreira na área da tutela da legalidade urbanística. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação espedfica da 
carreira na área da tutela da legalidade urbanlstica. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira, bem como a coordenação de setor de fiscalização. 

Exerce, com responsabllldade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avallação e de apllcação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decis:Jo, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

02•07-20Z0 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 

organização; Anâllse da Informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento Interpessoal. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Coordenação; Responsabllldade e compromisso 
com o serviço. 

Orientação para resultados; Planeamento e 

Vinculo 

CTFP- Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP- Tempo 
Indeterminado 

organização; Anállse da inforn:iação e sentido CTFP _ Tem 0 
critico; Conhecimentos especí�ftados e •�

. . -
1•�

, t "-·. ·· Pd ,. -...,.,, ,,,.,.-(! e erm, a o experiência; Responsablllda Je e comprom1ssp-conr t -� 
o serviço; Relacionamento ,terpesso1�l-L .... ,. i) �\ 

.

l) �- ·�..... )s.» r1=�,?.':'."'" ., <" 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

684 -715 



DM DEP DIV 

OPF DFEI 

OPF DFEI 

DPF DFEI 

DPF DFEI 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

Licenciatura 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

Licenciatura na área de 
Arquitetura 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou cientifica Inerentes â respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, Incumbindo-lhe genericamente autuar os processos e praticar 
todos os atos processuais, indulndo a promoção da audiência prévia de 
interessados, a preparação dos despachos decisórios e a notificação e 
Informação a todos os Interessados dos atos praticados, das medidas 
adotadas e do estado dos processos, relativamente aos procedimentos 
administrativos cuja instrução está atribuida à Unidade Orgânica. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado, incumbindo-lhe genericamente autuar os processos e praticar 
todos os atos processuais, incluindo a promoção da audiência prévia de 
interessados, a preparação dos despachos decisórios e a notificação e 
lnfonnaçào a todos os Interessados dos atos praticados, das medidas 
adotadas e do estado dos processos, relativamente aos procedimentos 
administrativos cuja Instrução está atribuída à Unidade Orgânica. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos 
de natureza têcnlca e ou cientifica Inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a 
decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 
diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especlallzado. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 

Perfil de Competências 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentl do 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da iníormação e sentido 
crítico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Orientação para resultados; Planeamento e 
organização; Análise da informação e sentido 
critico; Conhecimentos especializados e 
experiência; Responsabilidade e compromisso com 
o serviço; Relacionamento interpessoal. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
lndeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfll de Competências 
Proflsslonal 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos Licenciatura na área de de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de organização; Anãllse da Informação e sentido 

DPF DFEI Técnico Superior Arquitetura ou da critico; Conhecimentos especializados e 
Engenharia civil especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a experiência; Responsabilldade e compromisso com decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com 

diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e o serviço; Relacionamento Interpessoal. 
especializado. 

Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos Orientação para resultados; Planeamento e 

Ucenclatura na área de de natureza técnica e ou cientifica Inerentes ã respetiva área de organização; Análise da Informação e sentido 
DPF DFEJ Técnico Superior Arquitetura ou da critico; Conhecimentos especializados e especlallzação e formação académica, que visam fundamentar e preparar a Engenharia civil decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com experiência; Respansabllldade e compromisso com 

diversos graus de complexldade, executa outras atividades de apoio geral e o serviço; Relaclonamento Interpessoal. 
esneclallzado. 
Exerce, com responsabllidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, Orientaçiio para resultados; Planeamento e 

Licenciatura na área de planeamento, programação, avaliação e de apllcaçao de métodos e processos organização; Análise da Informação e sentido de natureza técnica e ou cientifica Inerentes à respetiva área de DPF DFEI Técnico Superior Arquitetura ou da especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a critico; Conhecimentos especializados e 

Engenharia civil experiência; Responsabilidade e compromisso com decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com o serviço; Relacionamento Interpessoal. diversos graus de complexidade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

Exerce, com responsabllidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior quallficado, funções consultivas, de estudo, Orientação para resultados; Planeamento e 

Licenciatura na área de planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos organização; Análise da Informação e sentido 
DPF DFEI Técnico Superior Arquitetura ou da de natureza técnica e ou cientfnca Inerentes à respetiva área de crítico; Conhecimentos especializados e especialização e formação académica, que visam fundamentar e prepairar a Engenharia civil decisão, elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com experiência; Respansabllldade e compromisso com 

o serviço; Relacionamento interpessoal. diversos graus de complexldade, executa outras atividades de apoio geral e 
especializado. 

12° ano de escolaridade ou Realização e orientação para resultados; 
curso que lhe seja Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 

DPF DFIS Fiscal Coordenador equiparado, acrescido de carreira, bem como a coordenação geral dos fiscais afetos à divisão de melhoria continua; Trabalho de equipa e 
curso de formação fiscalização. cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
especifico para Ingresso na Coordenação; Responsabilidade e compromisso 
carreira de Fiscal municipal com o serviço. 

12º ano de escolaridade ou Realização e orientação para resultados; curso que lhe seja Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 
DPF DFIS Fiscal equiparado, acrescido de carreira nas áreas do ambiente, atividades económicas e ocupação da via melhoria contínua; Trabalho de equipa e 

curso de formação pública. cooperação; Relacionamento Interpessoal; espedfico para Ingresso na Responsabllldade e compromisso com o serviço. carreira de Fiscal munlclpal 

12° ano de escolaridade ou Realização e orientação para resultados; 
curso que lhe seja Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 

DPF DFIS Fiscal equiparado, acrescido de carreira nas áreas do ambiente, atividades económicas e ocupação da via melhoria continua; Trabalho de equipa e 
curso de formação pública. cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
espedfico para Ingresso na Responsabilidade e compromisso com o serviço. carreira de Fiscal munlclpal 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV AB gorla 

Académica ou Atribuição Competências/Atividade Perfll de Competências 
Profissional 

12° ano de escolaridade ou Realização e orientação para resultados; curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 

DPF DFIS Fiscal carreira nas áreas do ambiente, atividades económicas e ocupação da via melhoria contínua; Trabalho de equipa e curso de formação pública. cooperação; Relaclonamento interpessoal; específico para Ingresso na 
carreira de Fiscal municipal Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

120 ano de escolaridade ou Realização e orientação para resultados; curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 

DPF DFIS Fiscal carreira nas áreas do ambiente, atividades económicas e ocupação da via melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
curso de formação pública. cooperação; Relacionamento interpessoal; 
específico para Ingresso na 
carreira de Flscal municipal 

Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

12º ano de escolaridade ou Realização e orientação para resultados; 
curso que lhe seja Organização e método de trabalho; Adaptação e 

DPF DFIS Fiscal equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
curso de rormac;ão carreira, bem como a coordenação de setor de fiscalização. cooperação; Relacionamento interpessoal; 
específico para Ingresso na Coordenação; Responsabilidade e compromisso 
carreira de Flscal munlclpal com o serviço, 

12º ano de escolaridade ou Realização e orientação para resultados; 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 

DPF OFIS Fiscal carreira nas áreas do ambiente, atividades económicas e ocupação da via melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
curso de formação pública. cooperação; Relacionamento interpessoal; 
especifico para lng resso na Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
carreira de Fiscal munlclpal 

12º ano de escolaridade ou Realização e orientação para resultados; 
curso que lhe seja Organização e método de trabalho; Adaptação e 

DPF DFIS Físcal equiparado, acrescido de Atrlbulção/Competêncla/Ativídade prevista na regulamentação especifica da melhoria contínua; Trabalho de equipa e 

curso de formação carreira, bem como a coordenação de setor de fiscalização. cooperação; Relacionamento interpessoal; 
específico para Ingresso na Coordenação; Responsabllldade e compromisso 
carreira de Fiscal municipal com o serviço. 

12• ano de escolaridade ou Realização e orientação para resultados; 
curso que lhe seja Atribuição/Competência/Atividade prevísta na regulamentação especifica da Organízação e método de trabalho; Adaptação e 

DPF OFIS Fiscal equiparado, acrescido de carreira nas áreas do ambiente, atividades econômlcas e ocupação da via melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
curso de formação pública. cooperação; Relacionamento interpessoal; 
especifico para Ingresso na Responsabllldade e compromisso com o serviço. 
carreira de Fiscal municipal 

120 ano de escolaridade ou Realização e orientação para resultados; 
curso que lhe seja Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 
equiparado, acrescido de 

DPF DFIS Fiscal curso de formação 
carreira nas áreas do ambiente, atividades económicas e ocupação da via melhoria contínuaj Trabalho de equípa e 
pública. cooperação; Relacionamento interpessoal; 

especifico para Ingresso na Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
carreira de Fiscal munlclpal 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNX/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DXV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 
Proflsslonal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 

DPF DFIS Fiscal curso de formação carreira nas áreas do ambiente, atividades económicas e ocupação da via 

espedflco para Ingresso na pUblica. 

carreira de Fiscal municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 

DPF DFIS Fiscal equiparado, acrescido de carreira nas áreas do ambiente, atividades económicas e ocupação da via curso de formação pública. especifico para Ingresso na 
carreira de Flscal munlclpal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja Atrlbulç�o/Competência/Ativldade prevista na regulamentação especifica da 

OPF DFIS Fiscal equiparado, acrescido de carreira nas áreas do ambiente, atividades económicas e ocupação da via curso de formação pública. especifico para Ingresso na 
carreira de Fiscal municipal 

12º ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 

DPF DF!S Flscal equiparado, acrescido de carreira nas áreas do ambiente, atividades económicas e ocupação da via 
curso de formação pública. específico para Ingresso na 
carreira de Flscal municipal 

12º ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especlnca da 

Fiscal equiparado, acrescido de carreira nas áreas do amblente1 atividades económicas e ocupação da via DPF DFIS curso de formação 
específico para Ingresso na pública. 

carreira de Fiscal municipal 

01•07•1010 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptaç�o e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados: 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o servíço. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formaçao UNI/G Cargo/Carreira/cato DM DEP DIV 
AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade 

Proflsslonal 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento profissional no 
local de trabalho; divulga Junto dos trabalhadores os documentos Internos e 

DPF DFIS Chefe de Divisão Licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a responsabllfzação por parte dos 
trabalhadores; procede de forma objetiva à avallação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgánlca e identifica as necessidades de 
formação especifica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu 
sector de atividade, por cujos resultados é responsável; reallza tarefas de 
programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 
sob sua coordenação, nomeadamente: responsabilizasse pela afetação dos 
trabalhadores que supervisiona às diferentes obras em execução, 
coordenando os no e>cerciclo das suas atividades; reúne-se periodicamente e 

DPF DFIS Encarregado Escolaridade obrigatória com o seu superior hierárquico, ao qual dá conhecimento do andamento das 
Dperaclonal obras e de eventuais irregularidades, planeando com este o trabalho a efetuar 

e recebendo deste diretrizes que devem orientar o trabalho; deslocasse âs 
obras que lhe estão adstritas, observando o seu andamento e providenciando 
a resolução de quafquer problema; procede à Inventariação das faltas e 
entradas de servlço do pessoal, regista e calendariza os pedidos de férias, 
com vista a assegurar o bom funcionamento das obras em execução; 
participa acidentes de trabalho. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas âreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 12° ano de escolaridade, 

DPF D!PA GAGA Assistente Técnico ou curso que lhe seja curso do ensino secundário ou equlvalente, nomeadamente, autuar os 

equiparado processos e praticar todos os atos processuais, lnclulndo a promoção da 
audiência prévia de Interessados, a preparação dos despachos decisórios e a 
notificação e Informação a todos os Interessados dos atos praticados, das 
medidas adotadas e do estado dos processos, relativamente aos 
procedimentos administrativos cuja instrução é da competência da OIPA. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

12º ano de escolaridade, curso do ensino secundârlo ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
DPF DIPA GAGA Assistente Técnico ou curso que lhe seja arquivo, secretariado, contabllidade, recursos humanos, aprovisionamento, 

equiparado economato e atendimento ao cliente, Incumbindo-lhe movimentar registos da 
gestão documental, elaborar e encaminhar a correspondência eletrônica ou 
em papel, manter atualizados os registos das bases de dados, realizar tarefas 
relativas aos autos de contraordenação e prestar serviços de secretariado à 
Direção. 

Perfll de Competências Vinculo 

liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; Comissão de 
Análise da Informação e sentido critico; Trabalho Serviço 
de equipa e cooperação; Representação e 
colaboração Institucional. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Coordenação; CTFP - Tempo 
Relacionamento interpessoal; Tolerância à pressão Indeterminado 
e contrariedades. 

Reallzação e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e CTFP - Tempo 

cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 

Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP . Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e Indeterminado cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV 

AB gorla Académica ou Atribuição Competências/Atividade 
n-All«l�nal 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

12° ano de escolaridade, curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
DPF DIPA GAGA Assistente Técnico ou curso que lhe seja arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 

equiparado economato e atendimento ao cliente, Incumbindo-lhe movimentar registos da 
gestão documental, elaborar e encaminhar a correspondência eletrónica ou 
em papel, manter atualizados os registos das bases de dados, realizar tarefas 
relativas aos autos de contraordenação e prestar serviços de secretariado à 
Direção. 

Exerce, com relativo grau de autonomia e responsabilldade, funções de chefia 
técnica e administrativa de assistentes técnicos afetos a áreas administrativas 
e por cujos resultados é responsável; realiza atividades de programação e 12° ano de escolaridade, organização do trabalho do pessoal que coordena, seguindo orientações e 

DPF DIPA GAGA Assistente Técnico ou curso que lhe seja 
equiparado 

diretivas superiores, nomeadamente as relativas ao pessoal, contabllldade, 
expediente, património e aprovisionamento e outras de apoio instrumental; 
executa trabalhos de natureza técnica e administratíva de maior 
complexidade. 

Exerce funções de natureza e>tecutlva, de apllcação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

l 20 ano de escolaridade, curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
DPF DIPA GAGA Assistente Técnico ou curso que lhe seja arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 

equiparado economato e atendimento ao cliente, Incumbindo-lhe movimentar registos da 
gestão documental, elaborar e encaminhar a correspondência eletrónica ou 
em papel, manter atualizados os registos das bases de dados, realizar tarefas 
relativas aos autos de contraordenação e prestar serviços de secretariado à 
Direção. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas âreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

12° ano de escolaridade, curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
DPF DIPA GAGA Assistente Técnico ou curso que lhe seja arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 

equiparado economato e atendimento ao cliente, lncumblndo·lhe movimentar registos da 
gestão documental, elaborar e encaminhar a correspondência eletrónica ou 
em papel, manter atualizados os registos das bases de dados, realizar tarefas 
relativas aos autos de contraordenação e prestar serviços de secretariado à 
Direção. 

Exerce funções de natureza executiva, de apllcação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

12º ano de escolaridade, curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
DPF DIPA GAGA Assistente Técnico ou curso que lhe seja arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 

equiparado economato e atendimento ao cliente, Incumbindo-lhe movimentar registos da 
gestão documental, elaborar e encaminhar a correspondência eletrónica ou 
em papel, manter atualizados os registos das bases de dados, realizar tarefas 
relativas aos autos de contraordenação e prestar serviços de secretariado à 
Direção. 

01-07-20]0 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e comprom1sso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
ResPonsabilidade e compromisso com o serviço. 

_ . . . . , . . . .. , ., . 
Vinculo Estado Posto 
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DM DEP 

OPF 

DPF 

OPF 

OPF 

OPF 

DIV 

O!PA 

DIPA 

O!PA 

O!PA 

UNI/G Cargo/Carreira/cate 
AB gorla 

GAGA Assistente Técnico 

GAGA Assistente Técnico 

GAGA Assistente Técnico 

GAGA Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Prnfl••IMal 

12° ano de e,scolarldade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

l 2º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

OJPA GAGA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equlvalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cllente, Incumbindo-lhe movimentar registos da 
gestão documental, elaborar e encaminhar a correspondência eletrónica ou 
em papel, manter atualizados os registos das bases de dados, realizar tarefas 
relativas aos autos de contraordenação e prestar serviços de secretariado à 
Olreçao. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de mé:todos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teôricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente, Incumbindo-lhe movimentar registos da 
gestão documental, elaborar e encaminhar a correspondência eletrônlca ou 
em papel, manter atualizados os registos das bases de dados, realizar tarefas 
relativas aos autos de contraordenação e prestar serviços de secretariado à 
Direção. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de me.todos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente, lncumblndo·lhe movimentar registos da 
gestão documental, elaborar e encaminhar a correspondência eletrónica ou 
em papel, manter atualizados os registos das bases de dados, realizar tarefas 
relativas aos autos de contraordenação e prestar serviços de secretariado à 
Direção. 

Exerce funções de natureza executiva, de apltcaç-ão de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, m,s áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente, lncumblndo�lhe movimentar registos da 
gestão documental, elaborar e encaminhar a correspondência eletrónica ou 
em papel, manter atualizados os registos das bases de dados, reallzar tarefas 
relativas aos autos de contraordenação e prestar serviços de secretariado à 
Direção. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe 
genericamente executar tarefas operacionais de apoio à atividade 
administrativa. 

02-07-1020 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperaç5o; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indetenninado 

CTFP . Tempo 
Indeterminad< 

CTFP . Tempo 
lndetermlnado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • T equlp� e co_operaç�o; Relacion.amento interpessoal; Indeterm�;:dºo Tolerancla a pressao e contrariedades. 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

691 · 715 



DM DEP 

DPF 

DPF 

DPF 

DPF 

DIV 

DIPA 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

GAGA Assistente Técnico 

DIPA GJPA Assistente Té:cnlco 

DIPA GIPA Assistente Técnico 

DIPA GIPA Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 
Profl .. lonal 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Exerce funções de natureza executiva, de apllcação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente, incumbindo-lhe movimentar registos da 
gestão documental, elaborar e encaminhar a correspondência eletrónica ou 
em papel, manter atualizados os registos das bases de dados, realizar tarefas 
relativas aos autos de contraordenação e prestar serviços de secretariado à 
Direção. 

Exerce, com relativo grau de autonomia e responsabilidade, funções de chefia 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e metodo de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

técnica e administrativa de assls�ente.s técnicos_ afetos a áreas admlni�trativas Realização e orientação para resultados; e por cujo! resultados é responsavel; realiza at,vldades de programaçao e Organização e método de trabalho· Adaptação e o�anlzaçao do trabalho do pessoal que coor�ena, seguindo orientações e melhoria continua· Trabalho de eq�lpa e diretivas superiore�, nomeadam�nte as relativas ao pessoal, contabilidade, coo era ão· Relacionamento inter essoal; expediente, patrlmonio e aprovisionamento e outras de apoio instrumental; Res�ons�biÍidade e compromisso iam O serviço. executa trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior · 
complexidade. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, autuar os 
processos e praticar todos os atos processuais, incluindo a promoção da 
audiência prévia de Interessados, a preparação dos despachos decisórios e a 
notificação e Informação a todos os Interessados dos atos praticados, das 
medidas adotadas e do estado dos processos, relativamente aos 
procedimentos administrativos cuja Instrução é da competência da DIPA. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 

melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Reallzação e orientação para resultados; 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, autuar os 
processos e praticar todos os atos processuais, Incluindo a promoção da 
audiência prévia de Interessados, a preparação dos despachos decisórios e a 
notificação e Informação a todos os interessados dos atos praticados, das 
medidas adotadas e do estado dos processos, relativamente aos 
procedimentos administrativos cuja Instrução é da competência da DIPA. 

Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP _ Tempo melhoria :antinua; Trabalho �e equipa e Indeterminado 

02-07•2020 

cooperaçao; Relaclonament����;� Responsabilidade e compro nisso �!l'::I� 
N �1 (j) ....---�� ->· 
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Estado Posto 

Vago 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

692 • 71 



DM DEP 

DPF 

DPF 

DPF 

DPF 

DIV 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate 

AB geria 

Area de Formação 
Académica ou 

Profl•slonal 

OIPA GIPA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória 

DIPA GIPA 

DIPA GIPA 

DIPA 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Coordenador Técnico 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 

Perfil de Competências Vinculo 

indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, Incumbindo-lhe O _ . I' genericamente autuar os processos e praticar todos os atos processuais, n�ntaçao para O :erviço p�b ''ºi Trabalho de 
CTFP - Tempo 

incluindo a promoção da audiência prévia de Interessados, a preparação dos equipa e co_operaç�o; Relac on_amento Interpessoal; Indeterminado 
despachos decisórios e a notificação e Informação a todos os interessados dos Tolerãncla ª pressao e contrariedades. 

atos praticados, das medidas adotadas e do estado dos processos, 
relativamente aos seguintes procedimentos administrativos cuja instrução 
está atrlbuida à DlPA. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, autuar os 
processos e praticar todos os atos processuais, Incluindo a promoção da 
audiência prévia de Interessados, a preparação dos despachos decisórios e a 
notificação e Informação a todos os Interessados dos atos praticados, das 
medidas adotadas e do estado dos processos, relativamente aos 
procedimentos administrativos cuja instrução é da competência da OIPA. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, autuar os 
processos e praticar todos os atos processuais, incluindo a promoção da 
audiência prévia de interessados, a preparação dos despachos decisórios e a 
notificação e informação a todos os Interessados dos atos praticados, das 
medidas adotadas e do estado dos processos, relativamente aos 
procedimentos administrativos cuja Instrução é da competência da DIPA. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente, incumbindo-lhe movimentar registos da 
gestão documental, elaborar e encaminhar a correspondência eletrónica ou 
em papel, manter atualizados os registos das bases de dados, realizar tarefas 
relativas aos autos de contraordenação e prestar serviços de secretariado à 
Direção. 

01-07·2020 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperaçf Oj'Rela<ioflamento.loter,p.essoa� 
Responsa llldad
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CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

693 • 71 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/ Cate DM DEP DIV AB geria 
Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 

Proflssl ... nal 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos â sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simpllficar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados â eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento profisslonal no 
local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos internos e 

DPF OIPA Chefe de Divisão Ucendatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e 
esdarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a responsabilização por parte dos 
trabalhadores; procede de forma objetiva à avaliação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica e identifica as necessidades de 
formação especifica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualldade e cumprimento do período normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgãnlca, 
requerendo conhecímentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

12° ano de escolaridade, curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
DPF DIPA Assistente Técnico ou curso que lhe seja arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 

equiparado economato e atendimento ao cliente, incumbindo-lhe movimentar registos da 
gestão documental, elaborar e encaminhar a correspondência eletrónica ou 
em papel, manter atualizados os registos das bases de dados1 realizar tarefas 
relativas aos autos de contraordenação e prestar serviços de secretariado à 
Direção. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 

DPF OIPA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória complexidade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, 
Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo-lhe 
genericamente executar tarefas operacionais de apoio à atividade 
administrativa. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadrades em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexldade variáveis e executa tarefas de apoio elementares, DPF DIPA Assistente Operacional Escolaridade obrigatória Indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, incumbindo•lhe 
genericamente executar tarefas operacionais de apoio â atividade 
administrativa. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas ãreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos têcnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 

12° ano de escolaridade, curso do ensino secundário ou equlvalente, nomeadamente, expediente, 
DPF DIPA Assistente Técnico ou curso que lhe seja arquivo, secretariado, contabllldade, recursos humanos, aprovisionamento, 

equiparado economato e atendimento ao cliente, Incumbindo-lhe movimentar registos da 
gestão documental, elaborar e encaminhar a correspondência eletrónica ou 
em papel, manter atualizados os registos das bases de dados, realizar tarefas 
relativas aos autos de contraordenação e prestar serviços de secretariado à 
Direção. 

02-07-2020 

.... . . . 
Perfil de Competências Vínculo 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; Regime 
Análise da informação e sentido critico; Trabalho Substituição C.M.C. 
de equipa e cooperação; Representação e 
colaboração institucional. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP . Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 

Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Orientação para o serviço público; Trabalho de 
equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; CTFP . Tempo 
Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

Orientação para o serviço público; Trabalho de CTFP • Tempo equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Tolerância à pressão e contrariedades. Indeterminado 

Realização e orientação 
Organização e método d 
melhoria continua; Trab 
cooperação; Relacionam 
Responsabllldade e com 
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Tempo 
:r,,inado 

... ........ -.' 
Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Vago 

694 · 715 



DM DEP DIV 

DPF DIPA 

DPF DIPA 

DPF OPOL 

DPF OPOL 

OPF DPOL 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

UDP! 

UOP! 

UOPI 

UOP! 

UOP! 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Policla Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Munlclpal de lª 
Classe; Agente 
Municipal de 2.ª 

· 1----
011c1a Mumc1pa1: 

Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 o\ 
Classe; Agente 
Municipal de 2.ª '-· . 

Poílcía Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de l ª 
Classe; Agente 
Municipal de 2.õ\ �·-··· 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Princlpal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 
Classe; Agente 
Municipal de 2.:i 
�•----

Dirigente Intermédio 
de 3.0 Grau 

Area de Formação 
Académica ou 

Proffsslonal 

12º ano de escolarídade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

l 20 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

120 ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
mvnlclpal 

120 ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especinco para ingresso na 
carreira de Policia 
munldpal 

Licenciatura 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretariado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente, Incumbindo-lhe também a cobrança de 
valores, Inerente à área funcional onde se encontra Integrado. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretartado, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, 
economato e atendimento ao cliente, incumbindo•lhe também a cobrança de 
valores, inerente à área funcional onde se encontra integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira, Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competênda/Atlvldade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relaclonamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria conHnua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Re.sponsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromlsso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Reallzação e orientação para resultados; 
Organlzaçao e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

CTFP. Tempo 
Indeterminado 

CTFP. Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP. Tempo 
Indeterminado 

CTFP. Tempo 
1 ndetenninado 

CTFP. Tempo 
lndetermínado 

l 
º"'""' . •�"'" " •• ,� •. " •••• •• • ••• " ""'"'" 

,�-� . .. �. •• • ••iffi�•. l f[J 
definido e procede à avallação dos resultados alcançados; distribui, orienta e serviço público; Planeam nto e rg ão� P, 
controla a execução e qualidade técnica do trabalho produzido, assegurando a Conhecimentos especlallz �dos rn:1a:- --i ;r� empo 
gestão dos trabalhadores integrados na unidade e a prossecução das Análise da Informação e s :?ntid Traor.1mo ln�r �inado 
atribuições previstas na Regulamento de Organização dos Serviços do de equipa e cooperação; R�reseht çãoc::> t: J J>-
Munlcipio. colaboração Institucional � l!f ....,. •: :ZJ 

02•07,2020 

Vago 

Vago 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Vago 

695 • 715 



DM DEP DIV 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

OPF DPOL 

DPF DPOL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

UOPI 

UOPI 

UPAM 

UPAM 

UPAM 

UPAM 

UPAM 

Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 a 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Princlpal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de l" 
Classe; Agente 
Municipal de 2. • 
Classe. 

Dirigente Intermédio 
de 3.0 Grau 

Policia Munlclpal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1;:, 
Classe; Agente 
Municipal de 2." 
Classe. 
Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de l" 
Classe; Agente 
Municipal de 2. • 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 18 
Classe; Agente 
Municipal de 2.0 

Classe. 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 
12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

12º ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

Licenciatura 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

l 2º ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Pollcla 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Atrlbulção/Competéncla/Atlvldade prevista na regulamentação especifica da 
carreira, Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente â área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e mêtodo de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o servíço. 

Organiza as atividades da unidade, de acordo com o plano de atividades Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

.... . . . ... . . . .. ,. .... ,,. 

Estado Posto 

vago 

Vago 

definido e procede â avaliação dos resultados alcançados; distribui, orienta e serviço público; Planeamento e organização; 
controla a execução e qualidade técnica do trabalho produzido, assegurando a Conhecimentos especlallzados e experiência; 
gestão dos trabalhadores integrados na unidade e a prossecução das Análise da Informação e sentido critlco; Trabalho 

Regime 
Substituição C.M.C. Ocupado 

atribuições previstas na Regulamento de Organização dos Serviços do de equipa e cooperação; Representação e 
Municlplo. colaboração institucional. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente â área funcional onde se encontra 
integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

01-07-2020 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperaçãoi Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Reallzação e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Realização e orlentaç�o-,:,�ra�sJ;!t"a1f§�· �--

\ 
Organização e métodc de tra a

. 

o; A,��tação fu _ Tempo melhoria :ontinua; Tr balho d��.!l.\:!.lP filid terminado cooperaçao; Relacion mentctliítérpessoa , � 
Responsabilidade e cc 11pro"l�°""���l'j i:Z- l 

r0 1 ._...j,f,ll � t 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

696 • 71 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla 
Académica ou Atribuição Competências/Atividade 

Pr"'flsslonat 
Policia Municipal: 12° ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja 
Principal; 
Agente Graduado; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 

DPF OPOL UPAM curso de rormaçao carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra Agente Municipal de 1• especifico para Ingresso na Integrado. Classe: Agente 
Municipal de 2.• carreira de Policia 
Classe. municipal 

Policia Municipal: 12• ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Principal; 
Agente Graduado; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 

DPF OPDL UPAM curso de formação carreira. Cobrança de valores, Inerente â área funcional onde se encontra Agente Municipal de 1 • especifico para Ingresso na Integrado. Classe; Agente 
Municipal de 2.ª carreira de Polida 
Classe. municipal 

Policia Municipal: 12° ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja 
Principal; 
Agente Graduado; equiparado, acrescido de Atríbulção/Competêncla/Atlvldade prevista na regulamentação específica da 

DPF DPOL UPAM Agente Municipal de 1• curso de formação carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
Classe; Agente especifico para Ingresso na Integrado. 
Municipal de 2.• carreira de Polícia 
Classe. municipal 

Pollcla Municipal: 12º ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Principal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
OPF OPOL UPAM Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra Agente Municipal de 18 

especifico para Ingresso na Integrado. Classe; Agente carreira de Polícia Municipal de 2.• 
Classe. municipal 

Policia Municipal: 12º ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Princípal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
DPF OPOL UPAM Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, Inerente à ârea funcional onde se encontra Agente Municipal de 1• especifico para Ingresso na Integrado. Classe; Agente carreira de Policia Municipal de 2.c 

Classe. municipal 

Policia Municipal: 12° ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Principal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
OPF DPOL UPAM Agente Graduado; curso de rormac;ão carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra Agente Municipal de 1• especifico para Ingresso na Integrado. Classe; Agente carreira de Polícia Municipal de 2.• municipal Classe. 

Polícia Municipal: 12° ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Principal; equlparadoi acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
DPF OPOL UPAM Agente Graduado; curso de rormac;ão carreira. Cobrança de valores1 Inerente à área funcional onde se encontra Agente Municipal de 1 ª especifico para ingresso na integrado. Classe; Agente carreira de Polícia Municipal de 2.• munlclpal Classe. 

01-07-2020 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o servlço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Reallzação e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Reallzação e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para r � Organização e método de trab lho; 
� melhoria contínua; Trabalho d � equipa e 

cooperação; Relaclonamento I terpe o:i ; • 
Responsabllldade e compromi so co,
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Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 
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Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Vago 

Vago 

vago 

697 . 715 



DM DEP DIV 

DPF DPOL 

OPF DPOL 

DPF OPOL 

OPF OPOL 

OPF OPOL 

DPF DPOL 

OPF DPOL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 

UPAM Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 
Classe; Agente 
Municipal de 2.ª 
Classe. 

UPAM 

UPAM 

UPAM 

UPAM 

Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Prlnclpal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 
Classe; Agente 
Municipal de 2.-' 
Classe. 
Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 a 
Classe; Agente 
Municipal de 2. • 
Classe. 
Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 14 
Classe; Agente 
Municipal de 2.ª 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 
Pollcla Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 
Classe; Agente 
Munlclpal de 2.ª 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 ª 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 

Area de Formação 
Académica ou 

Proffsslonal 

120 ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

120 ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

120 ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equlparado1 acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Policia 
munlclpal 

12º ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especmco para Ingresso na 
carreira de Polida 
municipal 

12° ano de escolarfdade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

12º ano de escolarldade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

MAPA OE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira, Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
integrado. 

Perfll de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsebllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento lnterpessoali 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
lndetermlnado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
1 ndeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Realização e orientação para rE ultados; 
t!j , Organização e. método de trabc ho; AdapJJ.�� CTEáJ Tff,1 melhoria contmua; Trabalho dI equlp� -.._ imr.Íe � 

cooperação; Relacionamento h erpe
" 

.. � �r 
� Responsabllldade e compromls o co )j s "9'h:e,.?-H�� � - � <=> l }t! )> 

Estado Posto 

Vago 

Vago 

Vago 

Vago 

Vago 

Ocupado 

Ocupado 

698 - 71S 



DM DEP DIV 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

OPF DPOL 

DPF DPOL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 
Classe; Agente 
Municipal de 2.a 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 
Policia Munlcipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 a 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 
Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 
Classe; Agente 
Municipal de 2.a 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1• 
Classe; Agente 
Munlclpal de 2.a 
Classe. 
Polfcla Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Munlclpal de 1 a 
Classe; Agente 
Municipal de 2.ª 
Classe. 
Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Princlpal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de lª 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 

Area de Formação 
Académica ou 

Proffsslonal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
cul'So de formação 
específico para ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

120 ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Policia 
munlclpal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para ingresso na 
carreira de Pol/cia 
municipal 

12º ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para Ingresso na 
carreira de Policia 
munlclpal 

l 2° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescldo de 
curso de formação 
especifico para ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para Ingresso na 
carreira de Pollcia 
municipal 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à àrea funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à ârea funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente â área funcional onde se encontra 
Integrado. 

02-07°2020 

�- . . . . ....... ,.,-. 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
OrganlzaçJo e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Vinculo 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indetenninado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

Realização e orientação para resulti!9.a&. ... � ,  ... ..._ '-� Organização e método de trabalho Adapt�. ,  �!TI> ••• • 
melhoria contínua; Trabalho de ec �ipa e

�
�

� 1 ndete�
m

�, cooperação; Relacionamento lnte, essoal· t�'" ' 

Responsabilidade e compromisso om o rviço. )>,· 
�� � 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

699 · 71 



DM OEP DIV 

DPF OPOL 

OPF DPOL 

OPF DPOL 

OPF DPOL 

OPF DPOL 

OPF DPOL 

OPF DPOL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1ª 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de la 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 
Polícla Munlclpal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 a 
Classe; Agente 
Municipal de 2.-' 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 a 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 
Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 
Classe; Agente 
Municipal de 2.a 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 a 
Classe; Agente 
Municipal de 2.ª 
Classe. 
Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Munlcipal de 13 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 

Area de Formação 
Académica ou 

Profl..,..,lonat 

12° ano de escolaridade ou 

curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equlpan!idO, acrescido de 
curso de formação 
especifico para ingresso na 
carreira de Pollcla 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especínco para lngre.sso na 
carreira de Policia 
municipal 

120 ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para Ingresso na 
carreira de Polída 
municipal 

120 ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para Ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

12º ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente â área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atrlbulçào/Competência/Atlvldade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevlsta na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

02,07-2020 

,.. .. . . .., .. ., �--. 
Perfil de Competências Vlnculo Estado Posto 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 

melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e mêtodo de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhorta continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

CTFP -Tempo 
tndeterminado 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Organização e método de trabalho; Adaplaçá�,. e, P::� -=~ 
melhoria continua; Trabalho de equipaje 

• tn&et�rmlnJ:io C) Ocupado 
cooperação; Relacionamento lnterpess ai; , _� � .• � ) 
Responsabllldade e compromisso com serv�

"' 
· �� ... �n rf"""'*':� ... � 7 

700 - 715 



DM DEP DIV 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

OPF DPOL 

OPF DPOL 

DPF DPOL 

DPF OPOL 

DPF DPOL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 a 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 
Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1., 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 
Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1• 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Munldpal de 1 a 
Classe; Agente 
Municipal de 2.ª 
Classe. 
Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 
Classe; Agente 
Municipal de 2.ª 
Classe. 
Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 
Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Prlnclpal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 a 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 

Area de Formação 
Académica ou 

Profü:slonal 
120 ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

I 2º ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
municlpal 

120 ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
cu r.;o de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

12º ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Pollcla 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente â área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atrlbulção/Competf:ncia/Ativldade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atrlbulção/Competênc!a/Atlvldade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

01•07•2020 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultadOSi 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equípa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o servíço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Reallzação e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relaclonamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Vinculo 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP. Tempo 
lndetermlnado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

CTFP. Tempo 
Cndetermmado 

---;;,;;;,.._.= ;-� -, Reallzação e orientação para re ultados; iH ..-rJ°' Organização e método de traba ho; Adalll:a�JQ ,...,,é T� 
melhoria continua; Trabalho d� equlp� � �' � !,fJ:t 
cooperação; Relacionamento _Ir erp� l''m:7 
Responsabilidade e compromis o co,1/1 s1ffl�- , :!:!, 

- ·- 1 <=> • > 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

701 • 715 



DM DEP DIV 

DPF DPOL 

OPF DPOL 

OPF DPDL 

DPF OPOL 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 
Classe; Agente 
Municipal de 2.ª 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Prlndpal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de l • 
Classe; Agente 
Municipal de 2.'ll 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 a 
Classe; Agente 
Munlclpal de 2. a 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Munlclpal de lª 
Classe; Agente 
Municipal de 2.ª 
Classe. 
Policia Munlclpal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Munldpal de 1 a 
Classe; Agente 
Municipal de 2.ª 
Classe. 

Chere de Olvlsão 

Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 a 
Classe; Agente 
Municipal de 2.ª 
Classe. 

Area de Formação 
Académica ou 

Profl••lnn�I 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

l 2° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para lng resso na 
carreira de Policia 
municipal 

120 ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

120 ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

12º ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Policia 
munlclpal 

Licenciatura 

120 ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Atrlbulr;ão/Competência/Atlvidade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competéncla/Atlvidade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competéncia/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

.'6 � u.> ,._,.,.,,�v� ,,.,,,.,.,,,,.,_., .., .. �'"''"'', .. ,:e 

afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
pennitam simplificar e acelerar procedimentos; assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados â eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 
do Interesse dos destinatários; efetua o acompanhamento proflssional no 
local de trabalho; divulga Junto dos trabalhadores os documentos Internos e 
as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

02°07-2020 

Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relaclonamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e mé:todo de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de eQuipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o servfço. 

Liderança e gestão das pessoas; Orientação para o 
serviço público; Planeamento e organização; 
Conhecimentos especializados e experiência; 
Análise da informação e sentido critico; Trabalho 
de equipa e cooperação; Representação e 
colaboração Institucional. 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Regime 
Substituição de 
Outro Organismo 

,
•----'-' • ,. l..• o.•u..,. ,.� 

Realização e orientação para resu�ados;��--
Organlzação e método de trabalh ; Adapta�il&..�t:I

CTFP l;'l., :n, ! 
melhoria contínua; Trabalho de e uipa � 'hfi"ae"rifrr -�'& cooperação; Relacionamento lntE pessop�-.ff �.

nn•njl: 
Responsabilidade e compromisso com cj;�1'�� � � 

f,f;i l _l -fil � 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

702 -715 



DM DEP DIV 

DPf DPOL 

OPF DPOL 

DPf DPOL 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

DPF OPOL 

DPF DPOL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 
Classe; Agente 
Municipal de 2.ª 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municlpal de 1 a 
Classe; Agente 
Municipal de 2.ª 
Classe. 
Polida Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1" 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 
Polícia Munlclpal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 
Classe; Agente 
Municipal de 2.ª 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1• 
Classe; Agente 
Municipal de 2.a 

Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1ª 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 
Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1a 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreíra de Polícia 
municipal 

12º ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

12° ano de escalaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
cursa de formação 
específico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

12º ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescida de 
curso de formação 
especifico para Ingressa na 
carreira de Policia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparada, acrescido de 
curso de formação 
específico para Ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente â área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira, Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevlsta na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valares, inerente à área funcional ande se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente â área funcional onde se encontra 
Integrado. 

02-07•1020 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 

Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organlzaç-do e método de trabalho; Adaptação e 
melhorla continua; Trabalho de equipa e 

cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 

cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 

cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com a serviço. 

Reallzação e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 

melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 

melhoria continua; Trabalho de equipa e 

cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP. Tempo 
Indeterminado 

Realização e orientação para re ;u1tãcl� .:� '.'"""'"·•�� 
Organização e método de trab; ho; Adaptaçao ·e, � T..(1;': ' 
melhoria continua; Trabalho d< equipa e_ .�.;._ _ ln·: 1J,n;,v.P � 
cooperação; Relacionamento Ir erp� � r--SS.� J-�111 
Responsabilidade e compromls o co

m
<l!IÇO�t'. ;!ifj � : 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

703 · 715 



DM DEP DIV 

DPF DPOL 

DPF OPOL 

OPF OPOL 

OPF DPOL 

OPF OPOL 

OPF OPOL 

DPF OPOL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Princlpal; 
Agente Graduado; 
Agente Munlclpal de 1 ,1 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 a 
Classe; Agente 
Municipal de 2.a 
Classe. 
Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 a 
Classe; Agente 
Municipal de 2.a 
Classe. 
Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de la 
Classe; Agente 
Municipal de 2.ª 

Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Prlnclpal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1" 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1• 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 

Area de Formação 
Académica ou 

Proffsslonal 

12º ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

12º ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Policia 
munlcipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

12º ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

12º ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
munlclpal 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentaç5o especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à ârea funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especinca da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à ârea funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atríbuição/Competêncla/Atlvldade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

02-07-2020 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptaçiio e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o seivlço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o seiviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o seivic;o. 

Realização e orientação para resultados; 

Vinculo 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Organização e método de trabalho; Adapts.ç�9..!!: ,, crFJ>'-'-'r • , 
melhoria continua; Trabalho de eqI 'ipa e : d t t!JT1P9'""; •i 

_ -J, (n e eITT1,Jnadc • 
f cooperaçao; Relacionamento _lnteri essoal�__.-:::--_. OQ.--� );>, 

Responsabilidade e compromisso c m o s  ,� � ;;, ff" .-: .--· --� .i l 

Estado Posto 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

704 -715 



DM DEP DIV 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Polkla Municipal: 
Agente Graduado 
Princlpal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1• 
Classe; Agente 
Municipal de 2.a 
Classe. 

Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Munlcipal de 1 a 

Classe; Agente 
Municipal de 2." 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de la 

Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de l ª 
Classe; Agente 
Municlpal de 2.ª 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1• 
Classe; Agente 
Municipal de 2.4 
ctasse. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 a 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 
Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 

Area de Formação 
Académica ou 

Prn.flsslonal 

120 ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

120 ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para ingresso na 
carreira de Policia 
munlclpal 

12º ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
espeáfico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

120 ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para Ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente â área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

0Z-07•2020 

Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptaçiio e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e mêtodo de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Reauzação e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o servtço. 

CTFP. Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Reallzação e orientação para resultados; ._. Organização e método de trabalh'õ;';\��i'.,ê �

-T 
melhoria contínua; Trabalho d equipa e � 

1 d 1i:J tj,, 1 
cooperação; Relacionamento I iterpesso · •· -> " 1.!\.,e� ª , 
Responsabilidade e compromi� o cornSÕ' serviço.�� ,:>, · 

l"l" . _ ,:_,...-6 � 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

705 · 715 



DM DEP DIV 

DPF DPOL 

OPF DPOL 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1• 
Classe; Agente 
Municipal de 2.ª 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 a 

Classe; Agente 
Municipal de 2.ª 

Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 

Classe; Agente 
Municipal de 2. a 
Classe. 
Policia Munlclpal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 

Classe; Agente 
Munlclpal de 2.ª 
Classe. 
Polida Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 a 
Classe; Agente 
Municipal de 2.a 

Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Munlclpal de 1 • 
Classe; Agente 
Municipal de 2,a 

Classe. 
Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 
Classe; Agente 
Municipal de 2.a 
Classe. 

Area de Formaçao 
Académica ou 
Proflsslonal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para Ingresso na 
carreira de Policia 
municlpal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
ec:iuiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

12º ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

120 ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para Ingresso na 
carreira de Policla 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para Ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

02-07-1020 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabllidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllidade e compromisso com o serviço. 

Vinculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP • Tempo 
tndetermtnado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Realização e orientação para---resultados:� . 

1 melhoria continua; Trat alho de equl a · �t . Pd 
Organização e método e i, trabiffo;"ím

�
p{��e'T i Tem 0 

cooperação; Relacionar ento iptirp-e-ssoa , _e,rmma 0 
Responsabilidade e con promifQ:.!:11.�0fYISO

",!'J :::,-
[� r----;;.1 � 

Estado Posto 

Vago 

Vago 

Vago 

vago 

Vago 

Vago 

Vago 

706 -71 



DM DEP DIV 

DPF DPOL 

DPF OPOL 

OPF OPOL 

OPF OPOL 

OPF OPOL 

DPF OPOL 

OPF DPOL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 
Classe; Agente 
Municipal de 2.a 

Classe. 
Poltcla Municipal: 
Agente Graduado 
Princlpal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de la 

Classe; Agente 
Municipal de 2.ª 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 a 
Classe; Agente 
Municipal de 2.ª 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 a 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1ª 
Classe; Agente 
Municlpal de 2.a 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Prlnclpal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1• 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 
Policia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 
Classe; Agente 
Municipal de 2.ª 
Classe. 

Area de Formação 
Académica ou 

Proflsslonal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Policia 
munlclpal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 

equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
específico para ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Polícia 
municipal 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/Atividade 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente ã área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribulção/Competencia/Ativldade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área íuncional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atrlbulção/Competêncla/Atlvldade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à ãrea funcional onde se encontra 
Integrado. 

02-07•2020 

Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhorla continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e comprom1sso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orlentaç5o para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
[ndeterm1nado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Vago 

Vago 

Vago 

Vago 

Vago 

Vago 

Organização e método de trabalho; Adaptação e -P.��--....-• --melhoria contínua; Trabalho de equip� e -...... �:e�rmi!f4'
0 

·n yago 
cooperação; Relacionamento lnterpesi oal; �� •� ;_�' -\.J' • 
Responsabllldade e compromisso com :'l servJlji)�' �� ), 11 

tF�c:-..,�� ;;;,-

707 - 715 



DM DEP DIV 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

DPF DPOL 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 
Classe; Agente 
Municipal de 2.1» 
Classe. 
Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 a 
Classe; Agente 
Municipal de 2.3 
Classe. 

Area de Formação 
Académica o u  

Proffsslonal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formaçaio 
específico para Ingresso na 
carreira de Policia 
municlpal 

120 ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atrlbulçllo Competências/ Atividade 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira, Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atrlbulç5o/Competêncla/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
integrado. 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Vínculo 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP -Tempo 
Cndeterminado 

Estado Posto 

Vago 

vago 

Polícla Munlclpal: •1· _._ �-�,.......,-� •:·· ,.· , 1 120 ano de escolaridade ou m 
· 

J 1 Agente Graduado lh J Realização e orientação para resultados; ' 
Principal; ���;a���o, ::,::e/do de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da Organização e método de trabalho; Adaptação e )>> ' 
Agente Graduado; , _ . C b à á f I I d 1 , b d CTFP • Te11po -· •·=�· � 

curso de ,ormaçao carreira. o rança de valores, inerente rea une ona on e se encontra melhor a continua; Tra alho e equipa e f '""9' Agente Municipal de 13 lndetenn [lado º
t
·· .__ � ... - � 

especifico para Ingresso na integrado. cooperação; Relacionamento interpessoal; r.-· 

)> Classe; Agente carre·,ra de Polícia R bllld d 1 · 
Munlcipal de 2.a 

esponsa a e e compram sso com o serviço. e::, ·• 
Classe. municipal 

() ;l/'7/- , -., � 
Policia Municipal: 12° ano de escolaridade ou > �;. '-- a ):> 
Agente Graduado lh J Realização e ortentação para resultados; 

(/) -� S= l;,a -;;:> Principal; ���;a��o, ::r�cido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da Organização e método de trabalho; Adaptação e i{ô) 1 • · :::,. 
Agente Graduado; CTFP • Te, o w. -

e curso de formarão carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra melhoria continua; Trabalho de equipa e � _,.,,.ago • 
Agente Municipal de 1 • ' lndeterml a """', _, 

específico para Ingresso na Integrado. cooperação; Relacionamento interpessoal; , .._ 
� Z Classe; Agente carreira de Policia Responsabilidade e compromisso com o serviço. - - e:::, � 

Municipal de 2.• 
(/) - � municipal � O r---ir-t--t--fp
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Policia Municipal: 12º ano de escolarldade ou � �';J' Agente Graduado curso que lhe seja Realização e orientação para resultados; 
�� � 

DPF DPOL 

OPF DPOL 

OPF DPOL 

Principal; equiparado, acrescido de Atrlbuíção/Competêncla/Atlvldade prevista na regulamentação especifica da Organização e método de trabalho; Adaptação e A � � Y 
Agente G

M
ra�u

,
ad

�
;
d lª curso de formação carreira. Cobrança de valores, Inerente à ârea funcional onde se encontra melhoria continua; Trabalho de equipa e �::t�:�� pd

o
o � v_.�9� 

· :-· 
Agente unic pa e específico para Ingresso na Integrado. cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Classe; Agente carreira de Polícia Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

�!�����
ai de 2·" municipal 

Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Principal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 • 
Classe; Agente 
Munlclpal de 2.ª 
Classe. 
Polícia Municipal: 
Agente Graduado 
Princlpal; 
Agente Graduado; 
Agente Municipal de 1 ª 
Classe; Agente 
Municipal de 2.• 
Classe. 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 

curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Polida 
municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Policia 
municipal 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

02-07·'2020 

R.eallzação e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllidade e compromisso com o serviço. 

_.,.,.,, _____ ... .... 

CTFP - Tempo 
[ndeterminado 

CTFP -Tempo 
Indeterminado 

Vago 

Vago 

708 · 715 



MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formaçao 
DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade 

Proffsslonal 
Policia Municipal: l 2° ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Principal; 
Agente Graduado; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação espedflca da 

DPF DPOL curso de formação carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra Agente Municipal de 1• especifico para ingresso na integrado. Classe; Agente 
Municipal de 2.• carreira de Policia 

Classe. municipal 

Policia Municipal: 12° ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Principal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
Agente Graduado; OPF OPOL Agente Municipal de 1• curso de formação carreira. Cobrança de valores, Inerente â área funcional onde se encontra 

Classe; Agente especifico para ingresso na Integrado. 

Municipal de 2.• carreira de Polícia 
municipal Classe. 

Policia Municipal: 12° ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Principal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
DPF OPOL Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, Inerente â ârea funcional onde se encontra 

Agente Municipal de 1 • especifico para Ingresso na Integrado. 
Classe; Agente 
Municipal de 2.ª carreira de Policia 

Classe. municipal 

Policia Municipal: 120 ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Principal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
OPF OPOL Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 

Agente Municipal de 1 • especlnco para ingresso na Integrado. Classe; Agente carreira de Policia Municipal de 2.a 
municipal Classe. 

Policia Municipal: 12º ano de escolaridade ou 
Agente Graduado curso que lhe seja Principal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 

OPF OPOL Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Agente Municipal de 18 

específico para Ingresso na Integrado. 
Classe; Agente carreira de Policia 
Municipal de 2.ª municipal Classe. 
Policia Municipal: 12° ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Principal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 

DPF DPOL Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, inerente à ârea funcional onde se encontra 
Agente Municipal de 1 • específico para Ingresso na Integrado. 
Classe; Agente carreira de Polícia 
Municipal de 2.• municipal Classe. 
Policia Municipal: 12• ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Principal; equiparado., acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 

DPF DPOL Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Agente Municipal de 1 • especifico para ingresso na Integrado. 
Classe; Agente carreira de Policia Municipal de 2.• municipal Classe. 

02-07-2020 

Perfil de Competências Vinculo 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e CTFP . Tempo melhorta contínua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 

Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptaç�o e CTFP • Tempo melhoria continua; Trabalho de equipa e Indeterminado cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e mêtodo de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP • Tempo 

cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 

Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e mêtodo de trabalho; Adapração e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e CTFP . Tempo 

cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 

Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP • Tempo 

cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 

Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Trabalho de equipa e 

CTFP . Tempo 

cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 

Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP • Tempo 

cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 

Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

. .. . . . . .  ... , �, .... 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formaç:io 

DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências Vinculo Estado Posto 
Proflssl ... nal 

Polícia Municipal: 120 ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Reallzação e orientação para resultados; Principal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 
DPF DPOL Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra melhoria contínua; Trabalho de equipa e CTFP • Tempo Vago Agente Municipal de 1• Indeterminado 

Classe; Agente especifico para Ingresso na Integrado. cooperação; Relacionamento Interpessoal; 

Municipal de 2.a carreira de Policia Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Classe. municipal 

Policia Municipal: l 2º ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Realização e orientação para resultados; 
Principal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da Organização e método de trabalho; Adaptação e ·•· -·-

DPF OPOL Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP . Tempp 

• '1t!i� ... c� Agente Municipal de 18 
específico para Ingresso na Integrado. cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 

� Classe; Agente carreira de Policia Responsabllldade e compromisso com o serviço. �"' 
Municipal de 2.• municipal -�--, Classe. •• ,,-gT' .... �."'- - -

Polícia Municipal: l 2º ano de escolaridade ou 
' °;} � ,M 

Agente Graduado 
s ¼ e::> "" curso que lhe seja Realização e orientação para resultados; o 

t 

Principal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da Organização e método de trabalho; Adaptação e V:·j 
-..1 

DPF DPOL Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP . Tempo .,__ vã .__ ia, Agente Municipal de l • Jndetermlnad1 y 

específico para ingresso na Integrado. cooperação; Relacionamento interpessoal; Ui 

:i 
e= ·� Classe; Agente carreira de Policia Responsabllldade e compromisso com o serviço. .-

Municipal de 2.e 
Classe. municipal - - .... ·-
Policia Municipal: .Y 

:;'.i � .. 
l 20 ano de escolarldade ou Agente Graduado curso que lhe seja Realização e orientação para resultadosj U) Principal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 

vJe, -• tJ!I 
DPF DPOL Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra melhoria contínua; Trabalho de equipa e m "moo 1 

Agente Municipal de 1• específico para Ingresso na Integrado. cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 

F,,.,sa-
i-!, Classe; Agente carreira de Policia Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Municipal de 2.8 
municipal Ili.;, ... � - ., 

Classe. 
Polícia Municipal: 12º ano de escolaridade ou 

-··· 
Agente Graduado curso que lhe seja Reallzação e orientação para resultados; 
Principal; equiparado, acrescido de Atrlbuição/Competêncla/Atlvldade prevista na regulamentação especifica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 

DPF DPDL Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, Inerente à ârea funcional onde se encontra melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP - Tempo vago 
Agente Municipal de la específico para Ingresso na Integrado. cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 
Classe; Agente carreira de Polícia Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
Municipal de 2.• municipal Classe. 
Polícia Municipal: 12° ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Realização e orientação para resultados; 
Principal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 

DPF DPOL Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, inerente à ârea funcional onde se encontra melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP . Tempo Vago 
Agente Munlcipal de lª especínco para Ingresso na Integrado. cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 
Classe; Agente carreira de Polícia Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
Municipal de 2.• municipal Classe. 
Polícia Municipal: 120 ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Realização e orientação para resultados; 
Principal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 

DPF DPOL Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra melhoria contínua; Trabalho de equipa e CTFP • Tempo vago 
Agente Municipal de 1• lndeterminado 

específico para ingresso na Integrado. cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Classe; Agente carreira de Policia Responsabilldade e compromisso com o serviço. 
Munlclpal de 2.ª municipal Classe. 
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UNI/G Cargo/ Carreira/Cate 
Area de Formaçaio 

DM DEP DIV 
AB gorfa Académica ou 

Protrsslonal 
Policia Municipal: 12° ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja 
Principal; equiparado, acrescido de 

DPF DPOL Agente Graduado; curso de formaç3o Agente Municipal de 1 a específico para ingresso na Classe; Agente carreira de Policia Municipal de 2.ª municipal Classe. 
Policia Municipal: 12º ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Principal; equiparado, acrescido de 

DPF DPOL Agente Graduado; curso de formação Agente Municipal de 1 • especifico para ingresso na Classe; Agente carreira de Polícia Muntcipal de 2." municipal Classe. 
Poiícla Municipal: 12° ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Principal; equiparado, acrescido de 

OPF DPOL Agente Graduado; curso de formação Agente Municipal de 1 • específico para Ingresso na Classe; Agente carreira de Polícia Municipal de 2." municipal Classe. 
Policia Municipal: 12° ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Principal; equiparado, acrescido de 

DPF OPOL Agente Graduado; curso de formação Agente Municipal de 1• especínco para Ingresso na Classe; Agente carreira de Policia Municipal de 2.• munlclpal Classe. 
Policia Municipal: 12º ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Principal; equiparado, acrescido de 

OPF DPOL Agente Graduado; curso de formação Agente Municipal de 1 • específico para Ingresso na Classe; Agente carreira de Polfcla Municipal de 2.• municipal Classe. 
Policia Municipal: 120 ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Principal; equiparado, acrescido de 

DPF OPOL Agente Graduado; curso de formação Agente Municipal de 1 • específico para Ingresso na Classe; Agente carreira de Policia Municipal de 2.• municipal Classe. 
Poiícla Municipal: 12º ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Principal; equiparado, acrescido de 

DPF DPOL Agente Graduado; curso de formação Agente Municipal de 1 • específico para Ingresso na Classe; Agente carreira de Polícia Municipal de 2.ª municipal Classe. 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente â área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado, 

Atrlbulç3o/Competêncla/Atlvldade prevista na reguiamentaç3o específica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentaç3o especifica da 
carreira, Cobrança de valores, Inerente à ârea funcional onde se encontra 
Integrado, 

Atrlbulç3o/Competêncla/Atlvldade prevista na regulamentação especifica da 
carreira. Cobrança de valores, Inerente à ãrea funcional onde se encontra 
Integrado. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra 
Integrado. 

0Z•07•10Z0 

Perfil de Competências Vinculo 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP. Tempo 
cooperação; Relacionamento interpessoal; Indeterminado 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP . Tempo 
cooperação; Relacionamento interpessoal; indeterminado 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP • Tempo 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; tndeterminado 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP • Tempo 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; lndetem,fnado 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP � Tempo 

Indeterminado cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organlzaçào e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e CTFP • Tempo 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; Indeterminado 
Responsabllldade e compromisso com o serviço. 

Realização_ e orlentaçào para riultad� �--Jf g 
Orgamzaçao e método de trabllho; M��,., � Tiiiil,o melhoria :ontlnua; Trabalho d equip�,-e ---·R. rnaei��Jo 
Responsabilidade e compromisso.s.em o sJrvic;<P r.z: _.... 
cooperaçao; Relacionamento 11'erpes�1f 
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Estado Posto 

Vago 

Vago 

Vago 

Vago 

Vago 

Vago 

Vago 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV AB gorla Académfca ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências 

Proflsslonal 
Polícia Municipal: 12º ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Realização e orientação para resultados; Principal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 

OPF DPOL Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, Inerente â área funcional onde se encontra melhoria continua; Trabalho de equipa e Agente Municipal de lª especifico para Ingresso na Integrado. cooperação; Relacionamento Interpessoal; Classe; Agente carreira de Policia Responsabilidade e compromisso com o serviço. Municipal de 2.• 
Classe. municipal 

Policia Municipal: 120 ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Realização e orientação para resultados; Principal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 
DPF DPOL Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra melhoria contínua; Trabalho de equipa e Agente Municipal de li' específico para ingresso na Integrado. cooperação; Relacionamento Interpessoal; Classe; Agente carreira de Policia Responsabllldade e compromisso com o serviço. Municipal de 2.ª municipal Classe. 

Polícia Municipal: 12° ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Realização e orientação para resultados; Principal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da Organização e método de trabalho; Adaptação e Agente Graduado; DPF DPOL Agente Municipal de ia curso de formação carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra melhoria continua; Trabalho de equipa e 
específico para ingresso na Integrado. cooperação; Relacionamento interpessoal; Classe; Agente carreira de Policia Responsabllldade e compromisso com o serviço. Municipal de 2.a muníclpal Classe. 

Policia Municipal: l 2º ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Realização e orientação para resultados; Principal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 
DPF DPOL 

Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra melhoria continua; Trabalho de equipa e Agente Municipal de l ª especifico para Ingresso na Integrado. cooperação; Relacionamento Interpessoal; Classe; Agente carreira de Policia Responsabilidade e compromisso com o serviço. Municipal de 2.• municipal Classe. 
Policia Municipal: 120 ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Realização e orientação para resultados; Prlnclpal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 

DPF DPOL Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, Inerente à ârea funcional onde se encontra melhoria continua; Trabalho de equipa e 
Agente Municipal de l ª espedflco para Ingresso na Integrado. cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Classe; Agente carreira de Pollcla Responsabilidade e compromisso com o serviço. 
Munlclpal de 2.ª municipal Classe. 
Policia Municipal: 12° ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Realização e orientação para resultados; 
Principal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especifica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 

DPOL Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, Inerente à área funcional onde se encontra melhoria continua; Trabalho de equipa e DPF Agente Municipal de 1 a específico para Ingresso na Integrado. cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Classe; Agente carreira de Policia Responsabllldade e compromisso com o serviço. 
Municipal de 2.ª municipal Classe. 

Policia Municipal: l 2° ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Realizaçiio e orientação para resultados; 
Principal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Ati vidade prevista na regulamentação especifica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 
Agente Graduado; DPF DPOL curso de formação carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra melhoria continua; Trabalho de equipa e 
Agente Municipal de l e específico para Ingresso na Integrado. cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Classe; Agente carreira de Polícia Respansabllidade e compromisso com o serviço. 
Municipal de 2.• municipal Classe. 
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MAPA DE PESSOAL 2020 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate Area de Formação 
DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfil de Competências 

Proflsslonal 

Policia Municipal: 12° ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Realização e orientação para resultados; Prlnclpal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 

DPF DPOL Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, Inerente â área funcional onde se encontra melhoria contínua; Trabalho de equipa e Agente Municipal de 1 a especifico para Ingresso na integrado. cooperação; Relacionamento interpessoal; Classe; Agente carreira de Polícia Responsabllidade e compromisso com o serviço. Municipal de 2.• municipal Classe. 

Pollcla Munlclpal: 12º ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Realização e orientação para resultados; Principal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atlvldade prevista na regulamentação específica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 
DPF DPOL Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, Inerente à área runclonal onde se encontra melhoria continua; Trabalho de equipa e Agente Municipal de !• especifico para Ingresso na Integrado. cooperação; Relacionamento Interpessoal; Classe; Agente carreira de Polícia Responsabilidade e compromisso com o serviço. Municipal de 2." municipal Classe. 

Polícia Municipal: 12° ano de escolaridade ou Agente Graduado curso que lhe seja Realização e orientação para resultados; Principal; equiparado, acrescido de Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentaçiio específica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 
DPF DPOL Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, inerente à área funcional onde se encontra melhoria contínua; Trabalho de equipa e Agente Municipal de la 

Classe; Agente especifico para Ingresso na integrado. cooperação; Relacionamento interpessoal; 
carreira de Policia Responsabilidade e compromisso com o serviço. Municipal de 2." municipal Classe. 

Polícia Municipal: 
Agente Graduado 12° ano de escolaridade ou 

curso que lhe seja Reallzação e orientação para resultados; Principal; equiparado, acrescido de Atribuíção/Competéncia/Atlvidade prevista na regulamentação específica da Organização e método de trabalho; Adaptação e 
DPF DPOL Agente Graduado; curso de formação carreira. Cobrança de valores, Inerente â ârea funcional onde se encontra melhoria continua; Trabalho de equipa e Agente Municipal de lª especifico para Ingresso na Integrado. cooperação; Relacionamento Interpessoal; Classe; Agente carreira de Polícia Responsabllldade e compromisso com o serviço. Municipal de 2.ª municipal Classe. 

Desempenha funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; tem a responsabllldade dos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utlllzac;ão, Incumbindo-lhe também assegurar o 
contacto entre os serviços, efetua a receção e entrega de expediente e 
encomendas; transporta máquinas, artigos de escritório e documentação 
diversa entre gabinetes; acompanha os visitantes aos locais pretendidos; 
estampllha correspondência e procede à reprodução de documentos escritos Orientação para o serviço público; Trabalho de 

DPF DPTU Assistente Operacional Escolaridade obrigatória ou desenhados, operando com fotocopiadoras ou duplicadoras de mecânica equipa e cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
simples e eretua pequenos acabamentos relatlvos à mesma reprodução, Tolerância à pressão e contrariedades. 
colabora eventualmente nos trabalhos auxlllares de montagem, 
desmontagem e conservação de equipamentos, auxlHa a execução de cargas 
e descargas, realiza tarefas de arrumação e distribuição, executa outras 
tarefas simples, não especificadas, de carácter manual e exigindo 
principalmente esforço físico e conhecimentos práticos, Incumbindo-lhe dar 
apoio à atividade administrativa e processual do Setor de Apolo a Processos 
de Demolição. 
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DM DEP DIV 

OPF OPTU 

DPF DPTU 

OPF OPTU 

DPF DPTU 

OPF DPTU 

UNI/G Cargo/Carreira/Cate 
AB gorla 

Fiscal Coordenador 

Fiscal 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Assistente Técnico 

Area de Formação 
Académica ou 

Profissional 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para Ingresso na 
carreira de Fiscal municipal 

12° ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja 
equiparado, acrescido de 
curso de formação 
especifico para ingresso na 
carreira de Fiscal munlclpal 

120 ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12° ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

12º ano de escolaridade, 
ou curso que lhe seja 
equiparado 

MAPA DE PESSOAL 2020 

Atribuição Competências/ Atividade 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação específica da 
carreira, bem como funções de coordenação do Setor de Apoio aos Processos 
de Demollção, supervisionando a Instrução processual de todos os processos 
de tutela da legalidade urbanística. 

Atribuição/Competência/Atividade prevista na regulamentação especinca da 
carreira, bem como a instrução de processos de tutela da legalidade 
urbanística. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, autuar os 
processos e praticar todos os atos processuais, Incluindo a promoção da 
audiência prévia de Interessados, a preparação dos despachos decisórios e a 
notificação e informação a todos os interessados dos atos praticados, das 
medidas adotadas e do estado dos processos, relativamente aos 
procedimentos administrativos cuja Instrução é da competência da 
OFEI/SAPO. 

Exerce funções de natureza executiva, de apllcação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, autuar os 
processos e praticar todos os atos processuais, lnclulndo a promoção da 
audiência prévia de Interessados, a preparação dos despachos decisórios e a 
notlncação e Informação a todos os Interessados dos atos praticados, das 
medidas adotadas e do estado dos processos, relativamente aos 
procedimentos administrativos cuja Instrução é da competência da 
OFEI/SAPD. 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexldade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de 
curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, autuar os 
processos e praticar todos os atos processuais, lnclulndo a promoção da 
audiência prévia de interessados, a preparação dos despachos decisórios e a 
notificação e Informação a todos os interessados dos atos praticados, das 
medidas adotadas e do estado dos processos, relativamente aos 
procedimentos administrativos cuja Instrução é da competência da 
DFEI/SAPO. 

02-07-2020 

Perfil de Competências 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento interpessoal; 
Coordenação; Responsabllldade e compromisso 
com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; 
Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria continua; Trabalho de equipa e 
cooperação; Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

Realização e orientação para resultados; Organiiação e 
método de trabalho; Adaptação e melhoria continua; 
Trabalho de equipa e cooperação; Relacionamento 
interpessoal; Responsabilidade e compromisso com o 
serviço. 

Realização e orientação para resultados; Orcanizílção e 

método de trabalho; Adaptação e melhoria continua; 
Trabalho de equipa e cooperação; Relacionamento 
Interpessoal; Responsabílidade e compromisso com o 
serviço. 

Realizaç:lo e orientação para resultados; Organização e 

método de trabalho; Adaptação e melhoria continua; 
Trabalho de equipa e cooperação; Relacionamento 
interpessoal; Responsabilidade e compromisso com o 
serviço. 

Vinculo Estado Posto 

CTFP • Tempo 
lndetermlnado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP . Tempo 
Indeterminado 

CTFP - Tempo 
Indeterminado 

Ocupado 

Ocupado 

Ocupado 

714 - 71S 



MAPA DE PESSOAL 2020 

Area de Formação ..... ... , .. . ., ... , ..... 
UNI/G Cargo/Carreira/Cate DM DEP DIV AB gorla Académica ou Atribuição Competências/ Atividade Perfll de Competências Vinculo Estado Posto 

Prollsslonal 

Exerce funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas definidas e Instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação da respetiva unidade orgânica, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através de Realitaç3o e orientação para resultados; Organização e 

12° ano de escolaridade, curso do ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, autuar os método de trabalho; Adaptação e melhoria continua; 
CTFP • Tempo DPF DPTU Assistente Técnlço ou curso que lhe seja processos e praticar todos os atos processuais, Incluindo a promoção da Trabalho de equipa e cooperaç,fa; Relacionamento Ocupado 

equiparado audiência prévia de Interessados, a preparação dos despachos decisórios e a interpessoal; Responsabilidade e compromísso com o Indeterminado 
notificação e Informação a todos os Interessados dos atos praticados, das serviço. 
medidas adotadas e do estado dos processos, relativamente aos 
procedimentos administrativos cuja Instrução é da competência da 
DFEI/SAPD. 

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos 
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedlmentosi assegura a qualidade técnica 
do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garante o cumprimento dos 
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação Liderança e gestão das pessoas; Orientação parn o do interesse dos destínatários; efetua o acompanhamento profissional no serviço público; Planeamento e organização; local de trabalho; divulga junto dos trabalhadores os documentos Internos e Conhecimentos especializados e experiência; CTFP • Tempo DPF OPTU Chefe de Divisão Licenciatura as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debate e Análise da Informação e sentido critico; Trabalho Indeterminado Vago 
esclarece as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos do serviço, de equipa e cooperaçiio; Representação e de forma a garantir o empenho e a responsabilização por parte dos colaboração Institucional. trabalhadores; procede de forma objetiva â avaliação do desempenho dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica e Identifica as necessidades de 
formação específica desses trabalhadores; procede ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualldade e cumprimento do período normal de trabalho por 
parte dos trabalhadores na sua unidade orgânica. 

02•07•1020 715 • 715 




