
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            

   Assistente operacional (cantoneiro de 
limpeza) 

Escolaridade obrigatória 17   15   

       Sub-total    16   

Divisão de administração, finanças, recursos humanos e 
ass. jur. 

        

     Assistente técnico (arquivo) 12º ano (formação específica em 
arquivo) 

   2   

   Sub-total    2   

Unidade Municipal da Cultura, Desporto e Juventude            

 Assistente operacional Escolaridade obrigatória (ação 
educativa) 

   14   

Escolaridade obrigatória (serviços 
gerais-sazonal) 

   20   

   Sub-total    34   

 

 
 
 

 



 
 

 
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 

 

Assistente 
Operacional 
(cantoneiros 
de limpeza) 

Executar funções de caráter manual relacionados com a remoção de lixos ou equiparados, de 
limpeza de ruas, fossas, sargetas e sumidouros, espaços urbanos, recolha de resíduos sólidos e 
lavagem de vias públicas. Outros serviços de caráter operativo não específico, utilizando todos os 
materiais necessários, cabendo-lhes a responsabilidade dos mesmos sob a sua guarda. 

Escolaridade 
obrigatória 

12 b) 

Técnico 
Superior 

(Proteção civil) 

Estudar, propor e levar à execução medidas de prevenção de modo a evitar a ocorrência de 
acidentes graves e catástrofes; colaborar com os demais serviços municipais em ações de avaliação 
de risco, nomeadamente a peritagem a edifícios e instalações cujas condições sejam suscetíveis de 
constituir uma ameaça à segurança das pessoas e bens; elaborar planos de prevenção e de 
emergência de âmbito municipal, gerais ou especiais, cuja execução esteja legalmente cometida às 
autarquias; assegurar em articulação com as autoridades e agentes de proteção civil a execução das 
competências e missões que lhe forem atribuídas no âmbito do sistema integrado de operações de 
socorro; participar e garantir o funcionamento da Comissão Municipal de Proteção Civil e Conselho 
Municipal de segurança. 

Licenciatura 
em Proteção 
Civil 

1 a)  

Divisão de Administração, 
Finanças e Recursos 
Humanos 

Assistente 
técnico 
(arquivo) 

Execução do tratamento documental do Arquivo Municipal, faz o acolhimento, orientação e 
informação ao utilizador, localiza e disponibiliza a informação em livre acesso e em depósito, 
reposição da documentação consultada ou devolvida, utilização de equipamentos informáticos e 
audiovisuais e a execução de outros serviços que competem a esta área funcional superiormente 
determinados 

12º ano e 
formação 
específica em 
arquivo 

1 b) 

Unidade Municipal da 

Cultura, Desporto e 

Juventude 

Assistente 

Operacional 

(Ação 

educativa) 

Participar com os docentes no acompanhamento das crianças durante o período de funcionamento. 
Exercer outras tarefas de atendimento e encaminhamento dos utilizadores. Providenciar pela 
limpeza, arrumação, conservação dos equipamentos e exercer outras tarefas de apoio geral. 

Escolaridade 

obrigatória  

14 b) 

Assistente 
operacional 
(serviços 
gerais) 

Vigiar e zelar pela segurança, conservação das Piscinas e respetivas instalações, bem como 
assegurar a limpeza, colaborar nos trabalhos auxiliares de montagem, desmontagem e conservação 
dos equipamentos municipais, realizar tarefas de arrumação e distribuição e executar outras tarefas 
simples não especificadas de caráter manual e exigindo esforço e conhecimentos práticos. 

Escolaridade 
obrigatória 

20 b) 

 

 



a) Posto de trabalho por tempo indeterminado 

b) Posto de trabalho a termo resolutivo certo 

 

 
 



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 

Assistente Operacional Ação educativa  14 Necessidade transitória e enquanto durarem os compromissos assumidos com o Ministério de 
Educação, através de Protocolo celebrado com esta entidade para o prolongamento do horário das 
escolas do pré-escolar e fornecimento de refeições e ainda o recrutamento de auxiliares de educação 
para apoio em sala de aula.  

Cantoneiros de 
limpeza 

 12 Necessidade temporária de aumentar o número de profissionais desta área na Divisão de Obras 
Municipais e Ambiente para melhorar o serviço público de limpeza urbana, considerando os circuitos e 
o volume de trabalho existentes, razão pela qual se entendeu como insuficientes os 3 novos lugares 
previstos no Mapa de Pessoal, cujo procedimento se encontra já a decorrer. 

Serviços gerais  20 Assegurar no período sazonal o funcionamento das Piscinas de Serpa e Pias e de outros equipamentos 
municipais. 

Assistente técnico Arquivo  1 Necessidade temporária de reforçar os meios humanos no serviço de Arquivo para dar resposta ao 

acumular de documentos por arquivar, que neste ano civil se revelou por força das alterações 

verificadas na estrutura e modo de funcionamento dos serviços autárquicos. Para além deste fato 

acresce a aquisição de equipamento de digitalização novo, o que se veio a traduzir num novo 

acréscimo de trabalho, considerando que toda a documentação relevante, desde atas a processos de 

obras deverão ser digitalizados e posteriormente lançados na base de dados, sendo que os 

trabalhadores existentes são manifestamente insuficientes para dar resposta a este volume anormal de 

trabalho. 

 


