
Alteração parcial ao mapa de pessoal - 2015 

Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Categoria/carreira Formação académica/ profissional N.º de postos de Trabalho 

        Tempo Indeterminado Termo Certo Termo 
Incerto 

OBS. 

Unidade Orgânica       Ocupados a recrutar Ocupados a recrutar   

Divisão de Obras Municipais e Ambiente            

   Técnico Superior ( Engenharia do 
Ambiente) 

Licenciatura ( Eng. do Ambiente)  2     

   Técnico Superior ( Engenharia de 
Recursos Hídricos) 

Licenciatura (Eng. de Recursos 
Hídricos) 

1   1   

       Sub-total 1 2  1   

Gabinete de Turismo e Património         

   Técnico Superior (Arqueologia) Licenciatura (Arqueologia) 1   1   

     Assistente Operacional (Auxiliar 
Administrativo) 

Escolaridade Obrigatória 2   1   

   Sub-total 3   2   

 

 
 



 Nota Justificativa da alteração ao Mapa de Pessoal para 2015  

Anexo I 

LUGARES A CRIAR 

Grupo de Pessoal Cargo/carreira
/ categoria 

Lugares a 
termo 

resolutivo 
incerto 

Lugares a 
termo 

resolutivo 
certo 

Observações/Justificações 

Técnico Superior Eng. de 
Recursos 
Hídricos 

 1 Devido às exigências regulamentares da ERSAR ( Entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos), 
que impõe aos municípios o dever de informação e de um permanente esforço de inovação, e 
sustentabilidade social, através da qualidade de serviço e da qualidade da água de consumo, pelo que a 
entidade gestora necessita de recolher, compilar e enviar à ERSAR uma série de dados internos relativos 
a esta e ao seu sistema operativo. Justifica-se assim a necessidade temporária de recrutamento de um 
técnico licenciado em Engenharia dos Recursos Hidrícos, para implementação dos procedimentos 
necessários, que vão desde a recolha de dados até à divulgação de resultados finais para a ERSAR. O 
Município não pode deixar de cumprir estes normativos procedimentais por motivos de saúde pública. 

Técnico Superior Arqueologia  1 Necessidade temporária de contratação de um técnico superior nesta área funcional, considerando que a 
única técnica do município, está em regime de período experimental na Câmara de Lisboa, devido à 
outorga de contrato de trabalho por tempo indeterminado, sendo que neste momento não nos é possível 
aferir se o lugar irá vagar ou não, (depende da sua conclusão com sucesso). Pelo que com a abertura do 
museu arqueológico do Castelo, é premente a contratação de um técnico que possa acompanhar e ultimar 
os trabalhos que precedem esse momento e primeiros tempos, sem este acompanhamento tal não será 
possível, pondo em causa a prestação de serviço público (cultura) a que os municípios estão obrigados, 
além de que este projeto não terá o devido acompanhamento com os prejuízos daí inerentes.  

Assistente Operacional Auxiliar 
Administrativo 

 1 Necessidade temporária de contratação de um assistente operacional para exercer funções na portaria do 

edifício do novo museu arqueológico, sito no castelo, cuja inauguração e abertura irá ocorrer dentro em 

breve, prevendo-se algum afluxo de visitantes nos primeiros tempos de abertura, pelo que há necessidade 

de assegurar o contato entre serviços, efetuar a receção e entrega de expediente e encomendas; anunciar 

mensagens, transmitir recados; assegurar a segurança das instalações e acompanhar os visitantes aos 

locais pretendidos; providenciar pelas condições de asseio, limpeza e conservação da portaria e verificar 



as condições de segurança antes de se proceder ao seu encerramento. 

Grupo de Pessoal Cargo/carreira
/ categoria 

Lugares a 
termo 

resolutivo 
incerto 

Lugares a 
Tempo 

indetermina
do 

Observações/Justificações 

Técnico Superior Engenharia Do 
Ambiente 

 1 Necessidade permanente de contratação de um Técnico, considerando as obrigações específicas do 
município na matéria. De fato, vem a legislação atribuindo acrescidas responsabilidades aos municípios 
em matéria de ordem ambiental, seja no controlo da sua atividade própria, (necessidade de 

acompanhamento de trabalhos de administração direta do município), quer seja no âmbito da fiscalização 
das atividades particulares. Assim, um único técnico (a contratar), será insuficiente para assegurar estas 
funções, considerando a extensão do município e as diligências que têm de ser observadas para a 
sensibilização, prevenção, conservação e resolução de problemas ambientais. 

 



Município de Serpa 
ANEXO II - Mapa de Pessoal – 2015 (caracterização dos postos de trabalho a preencher- Aditamento/Retificação) 

Atribuições/Competência 

Atividades-Unidade orgânica 

Carreira/Cat. Caracterização dos postos de trabalho Área de 

formação 

académica e/ou 

profissional 

N.º de 

postos de 

trabalho 

Obs 

Divisão de Obras Municipais 
e Ambiente 

 

Técnico 
Superior 
(Engenharia 
do Ambiente) 

Análise, estudo e emissão de pareceres nos assuntos que lhe são submetidos, para tratamento à luz 
das ciências do ambiente. Elaboração de propostas fundamentadas de soluções de problemas 
concretos na área ambiental. Preparação, elaboração e acompanhamento de projetos ambientais. 
Intervenção com outros ramos de especialidade para a prossecução de objetivos com conteúdo 
pluridisciplinar. 

Licenciatura 
em Eng. do 
Ambiente 

1 a) 

Técnico 
Superior 

(Recursos 
Hídricos) 

Desenvolvimento de funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e 
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e científica que fundamentam e preparam a 
decisão. Elaboração de pareceres e outras atividades de apoio nas áreas de atuação comuns. 
Exerce funções com responsabilidade e autonomia técnica com enquadramento superior qualificado, 
entre outros na área de recursos hídricos.  

Licenciatura 
em Eng. de 
Recursos 
Hídricos 

1 b)  

 Técnico 

Superior 

(Arqueologia) 

Desenvolvimento de funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de 

métodos e processos de natureza técnica e científica que fundamentam e preparam a decisão. Executar ou 

coordenar a execução de todo o tipo de trabalhos específicos no âmbito da arqueologia no campo, em meio 

urbano, em gabinetes ou laboratórios. Elaborar estudos, conceber ou desenvolver projetos e emitir pareceres, 

tendo em vista a tomada de decisão superior sobre medidas de política que interessam à arqueologia. 

Licenciatura em 

Arqueologia 

1 b) 

Gabinete de Turismo e 

Património 

Assistente 
Operacional 
(auxiliar 
Administrativo) 

Assegurar o contato entre serviços, efetuar a receção e entrega de expediente e encomendas; 
anunciar mensagens, transmitir recados; assegurar a segurança das instalações e acompanhar os 
visitantes aos locais pretendidos; providenciar pelas condições de asseio, limpeza e conservação da 
portaria e verificar as condições de segurança antes de se proceder ao seu encerramento. 

Escolaridade 
obrigatória 

1 b) 

 

a) Posto de trabalho por tempo indeterminado 

b) Posto de trabalho a termo resolutivo certo 

 



 


