
Nota Justificativa da alteração ao Mapa de Pessoal para 2015 (Segue em anexo uma Proposta de alteração do Mapa de Pessoal, a fim de ser apreciado e 

aprovado em sessão da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos do art. 29º da lei nº 35/2014, de 20 de junho) 

 

LUGARES A CRIAR 

Carreira Área funcional Lugares a 
termo 

resolutivo 
incerto 

Lugares a 
termo 

resolutivo 
certo 

Observações/Justificações 

Assistente Operacional Ação educativa  3 Existem 14 lugares no Mapa de Pessoal para área a funcional de ação educativa. Recentemente alteraram-se as 

necessidades dos recursos humanos nesta área, considerando que: 

-  foi imposto ao Município  a contratação de mais dois assistentes operacionais , para apoio a crianças com 

necessidades educativas especiais,  nos jardins de infância, pertencentes a este Município, a serem anexados ao 

Acordo de Cooperação, no âmbito do pré-escolar,  outorgado entre este Município e o Ministério da Educação e 

Ciência, na pessoa do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, por despacho de 30-07-2015, 

para o ano escolar de 2015/2016.. 

- e  ainda  a necessidade da contração de um terceiro assistente operacional, tendo em conta o número global de 

crianças inscritas no pré-escolar, bem como o apoio em refeitório no 1º ciclo. 

Cantoneiros de 
limpeza 

 2 Necessidade de melhorar a limpeza no concelho, bem como outros trabalhos afins, como sejam a lavagem de 

largos, praças e contentores, cuja limpeza se tem vindo a atrasar, bem como para dar apoio a um 3º circuito de 

recolha de Resíduos Urbanos, recentemente criado. 

SRH 

Serpa, 23-10-2015 



3ª 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 15  15 2   

       Sub-total    2   

Gabinete de Ação Social e Educação         

     Assistente operacional (ação 
educativa) 

Escolaridade obrigatória    17 a)   

   Sub-total    17   

 

 
a) 14 lugares já tinham sido criados em anterior deliberação. 

 

SRH 

Serpa, 23-10-2015  

 


