
 Nota Justificativa da alteração ao Mapa de Pessoal para 2016 

Anexo I 

LUGARES A CRIAR 

Grupo de Pessoal Cargo/carreira
/ categoria 

Lugares a 
termo 

resolutivo 
incerto 

Lugares a 
Tempo 

indetermina
do 

Observações/Justificações 

Técnico Superior Desporto  1 Necessidade permanente de contratação de um Técnico, considerando as obrigações específicas do 
município na matéria. De fato, o desporto, ocupa na sociedade contemporânea, uma importância 
crescente, fruto da intervenção autárquica, contribuindo assim para o bem estar das populações. Esta 
envolvência do município tem tido reflexos nos domínios social, da saúde, da educação, enfim no estilo de 
vida das pessoas A constatação de que a atividade física pode assumir-se como um fator essencial na 
promoção do bem estar e da qualidade de vida dos cidadãos, levou a que o município definisse uma 
política de desenvolvimento desportivo conducente a uma maior participação das populações e a uma 
crescente elevação da qualidade dessa prática. Assim, considerando a dimensão do concelho, o 
envelhecimento e as atividades que têm de ser desenvolvidas para minimamente se cumprir o objetivo 
proposto, em termos de desporto/saúde, considera-se que o número de técnicos afetos a esta área é 
insuficiente para assegurar estas funções. 

 



Alteração parcial ao mapa de pessoal - 2016 

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   

Unidade Municipal da Cultura Desporto e Juventude            

   Técnico Superior ( Desporto) Licenciatura ( Desporto) 2 1     

 

 
 



Município de Serpa 
ANEXO II - Mapa de Pessoal – 2016 (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 

Unidade Municipal da 

Cultura, Desporto e 

Juventude 

Técnico 

Superior 

(Desporto) 

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 e executa outras atividades de apoio 

geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. 

Licenciatura 

Desporto 

1 a) 

 

a) Posto de trabalho por tempo indeterminado 

 


