
OBS.

Ocupados a recrutar Ocupados a recrutar

1

1

Sub-total 1 1 0 0

1

2

12º ano (música) 1

1

Sub-total 5 0 0 0

1

1

1

2

Sub-total 5 0 0 0

1

2

1

2

2

Assistente operacional 1 17

Sub-total 9 0 17 1

Gabinete de Ação Social e Educação

  Técnico Superior

licenciatura (psicologia)

licenciatura psicologia 

Coordenador técnico 12º ano

Técnico de informática Informática (curso de nível III/f. comp)

Escolaridade obrigatória(serv. ser.)

Gab. de Informação, Comunicação e Imagem

  Técnico Superior licenciatura ciencias da comunicação 

Gabinete integrado dos serviços da presidência

Tecnico Superior Licenciatura Investigação soc.aplic.

Assistente Técnico 12.º ano (Adm.)

Assistente Operacional

Assistente técnico

licenciatura (com. e multiimédia)

licenciatura design

Assistente Técnico 12.º ano (Adm.)

Serviço Municipal da Proteção Civil

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória (ad.)

MAPA DE PESSOAL 2016 

Atribuições/Competencias/Actividades
Cargo/Categoria/carreira Formação académica/ profissional

N.º de postos de Trabalho

Tempo Indeterminado Termo certo

Unidade Orgânica

Técnico superior licenciatura em Proteção Civil

Licenciatura nutrição 1

Assistente técnico 12º ano (ação educativa)

escolaridade obrigatória (ação educ.)



1

1 1

1

1

1

1 1

2 1

2

1

1

1

1

1

Sub-total 14 0 0 4

1

Sub-total 1 0 0

1

1

1 b)

1

1

1

4

1

2

Sub-total 12 0

Gabinete de Turismo e Património

Serviço Médico Veterinário

Técnico  Superior Licenciatura em Medicina Veterinária

Divisão de Desenvolvimento Estratégico

Chefe de Divisão

Licenciatura (arquitetura)

escolaridade obrigatória (museografia)

escolaridade obrigatória (turismo)

escolaridade obrigatória (Guarda-Noc.)

escolaridade obrigatória (coveiro)

escolaridade obrigatória (canalizador)

escolaridade obrigatória (campismo)

Licenciatura em Estudos portugueses

Licenciatura (letras)

1 0

Licenciatura em eng. agro-pecuária

Licenciatura em Geografia

Especialista de Informatica Licenciatura em informatica

Tecnico de Informatica Informática (curso de nível III/f. comp)

escolaridade obrigatória (adm.)

Assistente Operacional

12º ano (turismo/Parque de campismo)

12º ano (administrativa)
Assistente técnico

Licenciatura (História/Pat. Cultural)

Licenciatura (arqueologia)

licenciatura (gestão de empresas)

Licenciatura (antropologia)

Técnico Superior

Assistente Técnico 12º ano (Adm.)



1

1

4 b) 1 lugar

1

4

1

2

1

22

2

2

2

1

1

1

Sub-total 43 1

1

1 b)

1

1

1

2

4

1 1 d)

1 c)

1

3 a) 1 lugar

1

1

1

1

1

Divisão de Obras Municipais e Ambiente

Chefe de Divisão

Tecnico Superior

Engenhia electrotécnica

Licenciatura (agro-industrial)

Licenciatura em arquitetura

Licenciatura em arquitetura paisagista

Licenciatura em eng. ambiente

Assistente técnico

12º ano (Águas do alentejo, medidor 

orçamentista, electricidade)

12º ano Administrativo

12º ano form.Desenhador

12º ano form.Medidor orçamentista

12º ano form.Topógrafo

Licenciatura em eng. civil

Licenciatura em eng. Recursos Hid.

Coordenador técnico (cemitério) 12º ano

Cordenador Técnico 12º ano

Divisão de Adm., Finanças, Rec. Humanos e Ass. Jurídica

Chefe de divisão

Licenciatura em Arquivo

12º ano (form.esp.arquivo)

Assistente Operacional escolaridade obrigatória - administ.

escolaridade obrigatória - Fiel de Arm.

escolaridade obrigatória - Leitor cob.

escolaridadem obrigatória - pedreiro

Licenciatura em Direito

Licenciatura em economia

Licenciatura em gestão de empresas

Coordenador técnico 12º ano 

Coordenador  técnico (tesouraria) 12º ano

escolaridade obrigatória - telefonista

Assistente técnico

12º ano (Adm. )

2 1

Técnico Superior

Licenciatura área financeira/gestão

1

Encarregado Geral Operacional escolaridade obrigatória



1

1

1

1

1

1

4

9

15 17

2

1

1

17

1

7

3

3

15

2 1

26

1

3

18 1

6

1

8

4

2 a) 

Sub-total 177 1

escolaridade obrigatória e Carta 

Adequada - Cond.Maq.

escolarid. ob. e Carta adeq. - Mot. Pes.

escolaridade obrigatória e Carta 

adequada - Transportes colectivos

escolarid. obrigatória e Carta adequada  - 

Mot.ligeiros

oper. Est. Elevatórias (Ág. do alent.)

Encarregado Operacional(parque , 

viaturas aut. transp.) escolaridade obrigatória

Encarregado Operacional escolaridade obrigatória-Obras

escolaridade obrigatória - Serviç. ger.

escolaridade obrigatória - Telefonista

escolaridade obrigatória com formação ou 

experiência relevante - canalizador

escolaridade obrigatória com formação ou 

experiência relevante - carpinteiro

escolaridade obrigatória com formação ou 

experiência relevante - eletricista

Encarregado Operacional (eletricidade) escolaridade obrigatória-eletricidade

Assistente Operacional

escolaridade obrigatória - Admin.

escolaridade obrigatória - Cantoneiro 

Escolaridade ob. - Cant. de limpeza

escolaridade obrigatória - coveiro

escolaridade obrigatória - Cozinheiro

escolaridade obrigatória - porta-miras

Escolarid. ob. e Carta adeq. - Tratorista

escolaridade obrigatória com formação ou 

experiência relevante - jardineiro

escolaridade obrigatória com formação ou 

experiência relevante - mecânico

escolaridade obrigatória com formação ou 

experiência relevante - pedreiro

escolaridade obrigatória com formação ou 

experiência relevante - pintor

escolaridade obrigatória com formação ou 

experiência relevante - serralheiro

18 1

Encarregado Operacional escolaridade obrigatória

Encarregado operacional (jardins) escolaridade obrigatória

Encarregado Operacional(parq. máq.) escolaridade obrigatória



1

4 b)

1

1 d)

4 1

3

1

3

Sub-total 18 0

1

1

1

1

2

1

1 b)

1

3

1

1

6

1

2

4

1

Sub-total 28 0 0 1

Total 313 3 38 9

Total Global 363

Assistente Operacional

esc. obrigatória - Bilheteiro

esc. obrigatória - Serv. ger.

esc. obrigatória - Serv. ger. Sazonal

esc. obrigatória e curso de nadador-

salvadoresc. obrigatória e formação ou 

experiência relevante de jardineiroesc. obrigatória e formação ou 

experiência relevante de pedreiro

Dirigente intermédio de 3º grau

Técnico Superior

Licenciatura  em  Formação em Biblioteca 

e Documentação

Licenciatura em Animação sócio-cult.

Licenciatura em Arquitetura

Licenciatura em Desporto

Licenciatura em HistóriaLicenciatura em Investigação social 

aplicada

Técnico de informática 12º ano (curso nível III, form.comp.)

Assistente técnico

12º ano  e formação específica em 

Biblioteca e Documentação

12º ano - educação

licenciatura em Geografia

licenciatura em Urbanismo

esc. obrigatória e conhecimentos de 

Sonoplasta

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Territorio

Chefe de Divisão

Técnico superior

licenciatura em Arquitectura

Assistente Técnico

12º ano - adm

12º ano - form. específica desenhador

12º ano - form. específica topógrafo

Fiscal 12º ano - curso do Cefa

Unidade Municipal da Cultura, Desporto e Juventude

12º - administrativo 1

10

a) Trabalhador em cedência por interesse publico; 

b) a exercer funções  dirigentes; 
c) a exercer funções de vereador; 
d) Trabalhador em Mobilidade; 

 



 











 



CONTEÚDOS FUNCIONAIS DO MAPA DE PESSOAL DE 2016 (ANEXO I)

ÁREA FUNCIONAL CHEFE DE DIVISÃO

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 debater e esclarecer 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; faz a 

gestão de toda a divisão.

                                     DIRIGENTE INTERMÉDIO 3º GRAU

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

Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos afetos à sua equipa, otimizando os meios e adotando medidas que permitam 

simplificar e acelerar procedimentos, assegura a qualidade técnica do trabalho produzido na sua equipa 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 debater e esclarecer 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 equipa e identifica as necessidades de formação específica desses trabalhadores; executa a gestão de toda a sua equipa.

                                TÉCNICO SUPERIOR

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.

Animação sociocultural

O exercício da função insere-se no quadro de competências atribuídas aos serviços de cultura do Município e compreende o conjunto de tarefas que são definidas 

superiormente. De um modo geral, desenvolve atividades de apoio no âmbito da dinamização comunitária, organização de ações culturais, investigação e 

documentação. Mais especificamente, poderá colaborar com as coletividades culturais e recreativas, procede à recolha, levantamento, inventariação de diversas 

fontes culturais, promover a organização de exposições e apoiar na elaboração de suportes documentais.

Área 

financeira/Economia/Gest

ão de Empresas

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.



Arquitectura

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; em virtude de não ser detentor da qualidade de membro, efetivo ou atual, da respetiva ordem 

profissional legalmente aprovada, não pode executar as tarefas ou exercer as funções que se encontrem reservadas para aqueles devidamente inscritos na mesma, 

em observância do normativo estatutário e/ou ético em vigor.

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 área de especialização e formação 

académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, incumbindo, genericamente: estabelecer e aplicar critérios de gestão de documentos; avaliar e organizar a 

documentação de fundos públicos e privados com interesse administrativo, probatório e cultural; orientar a elaboração de instrumentos de descrição da 

documentação; apoiar o utilizador, orientando na pesquisa de registos e documentos apropriados; promover ações de difusão, afim de tornar acessíveis as fontes; 

supervisionar o pessoal afeto à função de apoio técnico de arquivista; executar outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, 

instrumentais e operativas dos órgãos e serviços.

Biblioteca e 

documentação

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, incumbindo, genericamente: estabelecer e aplicar critérios de organização e funcionamento dos serviços; 

selecionar, classificar e indexar documentos sob a forma textual, sonora, visual ou outra, desenvolvendo e adoptando sistemas de tratamento automático ou 

manual; definir procedimentos de recuperação e exploração de informação; apoiar e orientar o utilizador dos serviços; promover ações de difusão, a fim de tornar 

acessíveis as fontes de informação primária, secundária e terciária; coordenar e supervisionar os recursos humanos e materiais necessários às atividades a 

desenvolver e proceder à avaliação dos resultados.

Ciências da comunicação

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

Arquitectura paisagista

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 preparara decisão, incumbindo, genericamente: estudo e planeamento do território e da paisagem, ordenando os diversos 

elementos de modo a garantir a permanência do equilíbrio ecológico e visual e tendo em consideração aspetos biológicos, estéticos, arquitetónicos, históricos, 

sociais, de qualidade de vida e de sustentabilidade económica; projectar espaços e estruturas verdes, estudar o equipamento mobiliário e obras de arte a 

implementar e realizar estudos de integração paisagística; executar outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e 

operativas dos órgãos e serviços.

Design

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.



Eng. agro-pecuária

Desenvolvimento de atividades de acompanhamento, aconselhamento e encaminhamento dos pedidos de apoio técnico submetidos a apreciação do GADE 

(Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico), no âmbito da atividade desenvolvida pelo CADES (Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de 

Serpa).Elaborar projetos de decisão fundamentados e com enquadramento no Regulamento do CADES, na sequência das candidaturas submetidas. Acompanhar, 

mediante deslocações ao loca o desenvolvimento e implementação dos projetos apoiados no âmbito do CADES.

Engenharia civil

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; em virtude de ser detentor da qualidade de membro efetivo da respetiva ordem profissional legalmente 

aprovada, pode executar as tarefas e exercer as funções que sejam permitidas pelo normativo estatutário e/ou ético em vigor na mesma.

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 dec omplexidade e 

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

Direito

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, incumbindo, genericamente, elaborar estudos e pareceres técnicos sobre assuntos de interesse para o 

trabalhador, municípe e Município ou sobre documento a este dirigido e sobre diplomas legais e sua repercussão na vida do Município. Desenvolve outras 

atividades que pelo seu grau de complexidade e responsabilidade não seja exigível ser detentor da qualidade de membro efetivo de qualquer ordem profissional 

legalmente aprovada. 

Eng. electrotécnica

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; em virtude de ser detentor da qualidade de membro efetivo da respetiva ordem profissional legalmente 

aprovada, pode executar as tarefas e exercer as funções que sejam permitidas pelo normativo estatutário e/ou ético em vigor na mesma.

engenharia quimica

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; em virtude de ser detentor da qualidade de membro efetivo da respetiva ordem profissional legalmente 

aprovada, pode executar as tarefas e exercer as funções que sejam permitidas pelo normativo estatutário e/ou ético em vigor na mesma.

Estudos portugueses

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e 

preparam a decisão. É responsável pela 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 ógãos ou serviços. Exerce ainda funções com 

responsabilidade técnica ainda que com enquadramento superior qualificado. Compete-lhe ainda realizar estudos e outros trabalhos conducentes à definição e 

concretização de politicas do municípios na respetiva área de formação.



Geografia 

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.

História /Património 

Cultural

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.

Investig. Social Aplicada

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.

Letras (antropologia)

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, inseridos, nomeadamente, nos seguintes domínios de atividade: estudo sobre etnografia da região, 

procedendo aos respetivos levantamentos de cariz etnográfico; estudo das implicações resultantes das transformações no tecido social da região e seus impatos; 

emissão de pareceres sobre temáticas ligadas a aspetos de defesa, salvaguarda e divulgação do património cultural da região; execução e intervenção em projetos e 

programas sociais e ou culturais; participação na gestão, conservação e divulgação das coleções existentes nos museus da respetiva área de intervenção do 

município; apoio museológico a grupos e associações detentores de coleções etnográficas

Médico Veterinário

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, incumbindo, genericamente: colaborar na execução das tarefas de inspeção higio-sanitária e controlo higio-sanitário das instalações para alojamento de 

animais, 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 de declaração obrigatória e adotar medidas de profilaxia determinadas pela autoridade 

sanitária veterinária nacional sempre que sejam detetados casos de doenças de carácter epizoótico

Nutrição

Avalia o estado de nutrição de uma dada comunidade, em especial nas áreas escolar e ocupacional; Estuda os desequilíbrios alimentares geradores de doença na 

comunidade ou em grupos populacionais determinados e promove a correção dos erros detetados; Participa em programas de educação para a saúde e, em geral 

de saúde pública, no domínio da educação alimentar; participa em reuniões científicas e em ações de formação e investigação na área respetiva; Participa na 

definição da política de saúde alimentar a nível municipal.



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.

Psicologia 

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. 

Recursos Hidricos

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. 

Multimédia

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. Para além das funções descritas, ainda planeia, elabora, organiza e controla ações de comunicação 

para estabelecer, manter e aperfeiçoar o conhecimento mútuo entre entidades ou grupos e o público que com estes estejam direta ou indiretamente relacionados; 

participa em ações de caracter protocolar; assessor de imprensa, acompanhamento e organização de eventos. Assegura ainda a recolha, organização e tratamento 

da informação sobre a atividade municipal, promove a sua divulgação e difusão.

Agro-industrial

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;

Urbanismo

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, incumbindo, genericamente: preparar programas de intervenção e posterior acompanhamento do 

desenvolvimento de planos, projetos ou estudos de natureza urbanística; participar de forma direta na elaboração de estudos, planos e projetos urbanísticos; 

avaliar estudos, planos e projetos urbanísticos e emitiros respetivos pareceres; apreciar, no quadro da gestão urbana, estudos, projetos ou propostas de 

intervenção urbana, assim como de pedidos de informação formulados pelo público e emissão dos respetivos pareceres; participar no desenvolvimento de sistemas 

de informação de apoio ao planeamento e à gestão urbana.



INFORMÁTICA

Especialista de 

Informática

Gestão operacionalização e manutenção dos projetos do serviço e sistema de informação. Apoio a dinâmicas de modernização administrativa. Projeto e 

implementação de aplicações e sistemas informáticos. Suporte à conceção e implementação do Sistema de Gestão da Qualidade do município. Projeto e 

implementação de rotinas e práticas organizacionais. Conceção e implementação de formulários e conteúdos de suporte à atividade municipal. Projeto e apoio de 

sistemas multicanal, transversais, integrados e multisserviços de atendimento ao público. Formação e apoio a utilizadores.Apoio à implementação e manutenção de 

plataformas de intranet e internet. Implemnentação de politicas de segurança de sistemas.Gestão ativa de infraestrutura de rede. Apoio informático aos 

estabelecimentos de ensino

Técnico de informática

Gestão e manutenção do Sistema de Informação. Apoio a dinâmicas de modernização administrativa. Projeto e implementação de aplicações e sistemas 

informáticos. Projeto e implementação de rotinas e práticas organizacionais. Projeto e apoio de sistemas multicanal, transversais, integrados e multisserviços de 

atendimento ao público. Apoio informático aos estabelecimentos de ensino. Implementação de políticas de segurança de sistemas. Formação e apoio a utilizadores.

FISCAL MUNICIPAL

Coord. técnico 

(tesouraria)

Exerce, com relativo grau de autonomia e responsabilidade, funções de chefia técnica e administrativa do pessoal afeto à atividade de tesouraria, por cujos 

resultados é responsável; realiza atividades de programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, seguindo orientações e diretivas 

superiores,incumbindo-lhe genericamente: efetuar todo o movimento de liquidação de despesas e cobrança de receitas; proceder a levantamentos e depósitos, 

conferências, registos e pagamentos ou recebimentos em cheque ou numerário.

Fiscaliza e faz cumprir os regulamentos, posturas municipais e demais dispositivos legais relativos a áreas de ocupação da via pública, publicidade, trânsito, obras 

particulares, abertura e funcionamento de estabelecimentos comerciais ou industriais, preservação do ambiente natural, de posição, remoção, transporte, 

tratamento e destino final dos resíduos sólidos, públicos, domésticos e comerciais, preservação do património, segurança no trabalho e fiscalização preventiva do 

território; presta informações sobre situações de facto com vista à instrução de processos municipais nas áreas da sua atuação específica.

ASSISTENTE TÉCNICO 

Coordenad. técnicos

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; realiza atividades de programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, seguindo orientações e diretivas superiores, 

nomeadamente as relativas à gestão de parque e apoio logistico; contratação pública e aprovisionamento; secretariado técnico e atendimento integrado e outras 

de apoio instrumental; executa trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade.

Coord. técnico (Cemitério)

Exerce, com relativo grau de autonomia e responsabilidade, funções de chefia técnica e administrativa das atividades desenvolvidas nos cemitérios, por cujos 

resultados é responsável; realiza atividades de programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, seguindo orientações e diretivas superiores, 

incumbindo-lhe genericamente: assegurar a gestão corrente dos serviços, distribuindo o trabalho pelos trabalhadores que lhe estão afetos, tendo em conta as 

tarefas a executar e o número de trabalhadores existentes; colaborar na gestão do pessoal; colaborar na gestão dos equipamentos e dos materiais existentes para 

uso no cemitério; anotar e participar as ocorrências existentes no cemitério; apresentar sugestões no sentido de uma melhor racionalização dos recursos existentes 

e colaborar na elaboração de propostas que visem uma correta gestão de pessoal.



Ação educativa

Participar com os docentes no acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento da escola, com vista a assegurar um bom ambiente educativo. 

Exercer tarefas de apoio à atividade docente de âmbito curricular. Exercer tarefas de enquadramento e acompanhamento das crianças, nomeadamente no âmbito 

da animação sócio- educativa e de apoio à familia. Prestar apoio específico a crianças portadoras de deficiência. Cooperar nas atividades que visem a segurança das 

crianças na escola. Providenciar pela conservação, arrumação e higiene dos espaços, instalações à sua responsabilidade, bem como do material e equipamento 

didático 

Administrativo

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, com base em 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. Requer conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de adequado curso do ensino secundário ou equivalente, incumbindo-lhe, 

nomeadamente: executar tarefas de expediente, arquivo, secretariado, contabilidade e processamento (recursos humanos, aprovisionamento e economato).

Desenhador

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 do desenho, incumbindo-lhe, nomeadamente: executar e/ ou compor maquetas, desenhos, mapas, cartas ou gráficos 

relativos à área de atividade dos serviços a partir de elementos que lhe são fornecidos e segundo normas técnicas específicas e, bem assim, executa as 

correspondentes artes finais; executar trabalhos de pormenorização em projetos de construção civil e arquitetura; executar desenhos cartográficos de espaços 

exteriores, dedicados ou não a construção civil e zonas verdes e, bem assim, de planos de enquadramento urbano-paisagístico; executar desenhos de plantas de 

implantação topográfica de espaços exteriores; executar a ampliação e redução de desenhos; efetuar o cálculo de dimensões, superfícies, volumes e outros fatores 

não especificados.

Educação

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 ensinos ecundário ou equivalente.

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

Assistente técnico 

generalista (música; 

eletricista; estações 

elevatórias)

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 ensinos ecundário ou equivalente, respetivamente na área da musica, eletricidade e estações elevatórias.

Biblioteca e 

documentação

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 ensinos ecundário ou equivalente, na área das bibliotecas e do serviço de documentação, incumbindo-lhe, nomeadamente: realizar tarefas, recorrendo a 

sistemas manuais ou automatizados, relacionadas com a aquisição, o registo, a catalogação, a cotação, o armazenamento de espécies documentais, a gestão de 

catálogos, os serviços de atendimento, de empréstimo e de pesquisa bibliográfica, assim como a preparação de instrumentos de difusão, aplicando normas de 

funcionamento de bibliotecas e serviços de documentação de acordo com métodos e procedimentos previamente estabelecidos.



Medidor orçamentista 

(inclui 1 Ass.Tec. 

Generalista)

Exerce, com base em diretivas bem definidas ei nstruções 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 medição e orçamentação, incumbindo-lhe, nomeadamente: determinar as qualidades e custos dos materiais e de 

mão de obra necessários para a execução de uma obra; analisar as diversas componentes do projeto, as memórias descritivas e os cadernos de encargos; efetuar 

medições e determinar as quantidades de materiais, de mão de obra e de serviços necessários, utilizando os seus conhecimentos de desenho, dos materiais e dos 

processos e métodos de execução de obras; calcular os valores globais, utilizando tabelas de preços; organizar os orçamentos e indicar os materiais a empregar nas 

operações a efetuar.

Topografo

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 topografia, incumbindo-lhe, nomeadamente: efetuar levantamentos tográficos, tendo em vista a elaboração de 

plantas, planos cartas e mapas que se destinam à preparação e orientação de trabalhos de engenharia ou para outros fins; efetuar levantamentos topográficos; 

determinar rigorosamente a posição relativa de pontos notáveis de determinada zona de superfície terrestre; regula reutilizar os instrumentos de observação, tais 

como taqueómetros, teodólitos, níveis, estádias, telurómetros, etc.; proceder a cálculos sobre os elementos colhidos no campo; proceder à implementação no 

terreno de pontos de referência para determinadas construções; traçar esboços e desenhos e elaborar relatórios das operações efetuadas.

Turismo

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 do turismo, incumbindo-lhe, nomeadamente: executar, a partir de instruções e orientações precisas, trabalhos de 

apoio técnico em ações de promoção, animação e informação turística; executar o serviço de expediente geral, tais como, a receção, expedição e arquivo de 

documentos; informar e dar pareceres de carácter técnico sobre matérias relacionadas como o turismo; requisitar o material turístico e cultural necessário ao bom 

funcionamento dos serviços; desempenhar funções de secretariado e aplicar conhecimentos de línguas estrangeiras escritas e faladas.

ASSISTENTE OPERACIONAL

Encarregado geral 

operacional 

Exerce funções de coordenação e supervisão dos serviços afetos aos diversos encarregados; É resposável pelo planeamento e coordenação de todas as obras 

efetuadas por administração; Propõe a aquisição de máquinas e equipamentos necessários e adequados ao eficiente e eficaz funcionamento do respetivo setor, 

sendo tambem responsável pela sua manutenção.



Encarregado operacional

Obras- 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 com o seu superior 

hierárquico, ao qual dá conhecimento do andamento das 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 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 execução; participa acidentes de trabalho. Parque de Máquinas, de parques de viaturas automóveis ou de transportes- Coordena a 

gestão do parque de máquinas e viaturas automóveis, procedendo á sua distribuição, afetação e controlo, de acordo com as necessidades dos diversos serviços 

municipais; asseguar a conservação e manutenção dos vários veículos e máquinas que integram o parque.É responsável pelos bens e equipamentos adstritos à sua 

área; assegura a gestão corrente do pessoal. Eletricidade- 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 aos diferentes trabalhos em execução, coordenando-os no exercício das suas atividades; reúne-

se periodicamente como seu superior hierárquico, ao qual dá conhecimento do andamento dos trabalhos 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 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 execução; participa e descreve acidentes de trabalho. Jardins- 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 aos diferentes trabalhos em 

execução, coordenando-os no exercício das suas atividades; reúne-se periodicamente como seu superior hierárquico, ao qual dá conhecimento do andamento dos 

trabalhos e de eventuais irregularidades, planeando com este o trabalho a efetuar e recebendo deste diretrizes que devem orientar o trabalho; 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 

execução,  participando e descrevendo acidentes de trabalho. Central de Asfalto e de Britagem - 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 aos diferentes trabalhos em execução, coordenando-os 

no exercício das suas atividades; reúne-se periodicamente com o seu superior hierárquico, ao qual dá conhecimento do andamento dos trabalhos e de eventuais 

irregularidades, planeando com este o trabalho a efetuar e recebendo deste diretrizes que devem orientar o trabalho, com vista a assegurar o bom funcionamento 

do serviço.

 Acção 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.

Apoio administrativo

Assegura o contacto entre serviços, efectua a receção e entrega de expediente e encomendas, anuncia mensagens, transmite recados, presta informações verbais 

ou telefónicas, transporta máquinas, artigos de escritório e documentação diversa entre gabinetes, assegura a vigilância de instalações, encaminha os utentes para 

os lugares pretendidos, trata da correspondência e da sua entrega. Pode executar pequenas tarefas administrativas de apoio, designadamente a entrada de 

correspondência, fotocópias e arquivo.



Bilheteiro

Procede ao arrumo da colocação de bilhetes e à entrega, mediante a perceção do preço, de bilhetes de acesso a espetáculos de teatro, cinema ou outras 

instalações municipais ou outras atividades recreativas promovidas pelo município; é responsável pela receita até à sua entrega; é responsável pelos equipamentos 

sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo, quando necessário,à manutenção e reparação dos mesmos.

Calceteiro

Reveste e repara pavimentos, justapondo e assentando paralelepípedos, cubos ou outros sólidos de pedra, tais 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, à manutenção e 

reparação dos mesmos.

Canalizador

Executa canalizações em edifícios, instalações industriais e outros locais, destinados ao transporte de água ou esgotos; corta e rosca tubos e solda tubos de 

chumbo, plástico, ferro, fibro cimento e materiais afins; executa redes de distribuição de água e respetivos ramais de ligação, assentando tubagens e acessórios 

necessários; executa outros trabalhos similares ou complementares dos descritos; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização, 

procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.

Aux. De Museografia
Efetua trabalhos auxiliares no tratamento e conservação de obras de arte, e na montagem de salas de exposição; vigia peças em exposição, faz o primeiro 

atendimento do público e controla a sua visita; é responsável pela limpeza e boa conservação dos museus.

Aux. De turismo

Procede à abertura e encerramento dos postos de turismo; presta informações solicitadas pelos utentes; zela pelo equipamento e material de turismo existente; 

entrega doocumentos mensagens e objetos inerentes ao serviço; entrega correspondência; e participa supriormente as ocorrências verificadas no serviço.

Auxiliar de Campismo
Vigia e zela pela segurança e conservação das instalações do parque de campismo, controla a entrada e saida de pessoas, veículos e animais; procede à venda de 

senhas para a utilização das instalações e efetua o registo dos utilizadores do parque; 

condutor de máquinas 

pesadas e veículos 

especiais

Conduz máquinas pesadas de movimentação de terras, gruas ou veículos destinados à limpeza urbana ou recolha de lixo, manobrando também sistemas hidráulicos 

ou mecanismos complementares das viaturas; zela pela conservação e limpeza das viaturas, verifica diariamente os níveis de óleo e água e comunica as ocorrências 

normais detetadas nas viaturas; pode conduzir outras viaturas ligeiras ou pesadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela correta 

utilização,procedendo,quandonecessário, à manutenção e reparação dos mesmos.

Cantoneiro

Vigia conserva e limpa um determinado troço da estrada, comunicando aluimentos devia, executando pequenas reparações e desimpedindo acessos; limpa valetas, 

compõe bermas e desobstrui aquedutos, de modo a manter em boas condições o escoamento das águas pluviais; compõe pavimentos, efetuando reparações de 

calcetamento, apiloamento de pedra mole ou derrame de massas betuminosas; executa cortes em árvores existentes nas bermas da estrada; é responsável pelos 

equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.

Cantoneiro de limpeza

Executar funções de caracter manual relacionados com a remoção de lixos ou equiparados, de limpeza de ruas, fossas, sargetas e sumidouros, espaços urbanos, 

recolha de resíduo solidos e lavagem de vias públicas. Outros serviços de caracter operativo não específico, utilizando todos os materiais necessários, cabendo-lhes 

a responsabilidade dos mesmos sob sua guarda.

Carpinteiro

Executa trabalhos em eucalipto, pinheiro, castanho, tola e câmbala, através dos moldes que lhe são apresentados; analisa o desenho que lhe é fornecido ou 

procede ele próprio ao esboço do mesmo, risca a madeira de acordo com as medidas; serra e topia as peças desengrossando-as, lixa e cola material, ajustando as 

peças numa prensa; assenta, monta e acaba os limpos nas obras, tais como portas, rodapés, janelas, caixilhos, escadas, divisórias em madeira, armações detalhado 

e  lambris; procede a transformações das peças a partir de uma estrutura velha para uma nova e repara-as; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e 

pela correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.



Coveiro
Procede à abertura e aterro de sepulturas, ao depósito e ao levantamento dos restos mortais; cuida do sector do cemitério que lhe está distribuído.

Cozinheira

Confeciona refeições, doces e pastelaria; prepara e guarnece pratos e travessas; elabora ementas de refeições; efetua trabalhos de escolha, pesagem e preparação 

de géneros a confecionar; orienta e colabora nos trabalhos de limpeza e arrumo das loiças, utensílios e equipamentos da cozinha; orienta e, eventualmente, 

colabora na limpeza da cozinha e zonas anexas.

Jardineiro

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 do 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 contraintempéries e tratamentos 

fitossanitários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas variedades de plantas; opera com diversos instrumento snecessários 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

Leitor cobrador de 

consumos

Lê os contadores nas casas dos consumidores os números relativos aos gastos de água, anota-os em instrumento próprio e descarrega posteriormente as 

informações recolhidas nos serviços diariamente a informação necessária para operar no dia seguinte. Elabora relatórios sobre situações menos corretas detetadas 

nas instalações ou na rede abastecimento de água.

Mecânico

Repara e conserva viaturas municipais, examina os veículos para localizar as deficiências e determina as respetivas causas por trabalhos de desmontagem de certas 

peças, substituindo ou reparando as mesmas, incluindo os trabalhos de montagem, procede às afinações e realiza outros trabalhos para manter os veículos em bom 

estado, inventaria o material necessário e providencia a sua requisição.

Electricista

Instala,conserva e repara circuitos e aparelhagem elétrica; guia frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas ou outras especificações técnicas, que 

interpreta; cumpre com as disposições legais relativas às instalações de que trata; localiza e determina as deficiências de instalação ou de funcionamento, 

utilizando, se for o caso disso, aparelhos de deteção e de medida; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo, 

quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.

Fiel de armazem

Recebe, armazena e fornece, contra requisição, matérias-primas, ferramentas, acessórios e materiais diversos; escritura as entradas e saídas dos materiais em 

fichas próprias; 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, à manutenção e reparação dos mesmos.

Guarda-nocturno

Exerce a vigilância da respetiva área das instalações municipais que está sob a sua vigilância, assegurando a verificação de todas as condições básicas de segurança, 

a fim de prevenir a ocorrência de eventuais acidentes; controla todas as entradas e saídas das instalações durante o período em causa; controla o sistema de 

alarme e toma as medidas que se impõem em caso de emergência, comunicando com as entidades competentes para intervir em cada situação.

Motorista de ligeiros

Conduz viaturas ligeiras para transporte de bens e pessoas, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; cuida da manutenção das viaturas 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 correta utilização.



Motorista de transporte 

colectivos

Conduz autocarros para transporte de passageiros, tendo em atenção a comodidade e segurança das pessoas;assegura-se que todos os passageiros que transporta 

estão credenciados para o efeito; por vezes colabora na carga e descarga de bagagens; no final de cada dia procede à arrumação da viatura em local destinado para 

esse efeito; recebe diariamente, no sector de transportes, o serviço para o dia seguinte, que, para além da rotina habitual, pode, em função das necessidades 

pontuais surgidas, compreender deslocações ou qualquer outro tipo de tarefas não previstas no programa diário regular; assegura o bom estado de funcionamento 

do veículo, procedendo à sua limpeza e zelando pela sua manutenção e lubrificação; abastece a viatura de combustível possuindo para o efeito livro de requisições; 

executa pequenas reparações, tomando, em caso de avarias maiores ou acidentes, as providências necessárias com vista à regularização dessas situações; 

acompanha junto das oficinas os trabalhos de reparação a efetuar; preenche e entrega diariamente no parque de máquinas o boletim diário da viatura.

Nadador-salvador

Zela pela segurança dos utilizadores nas piscinas e restantes equipamentos, encaminha os utilizadores e transmite-lhes as regras de utilização e segurança; 

administra primeiros socorros, quando necessário; auxilia na manutenção e conservação dos espaços adjacentes aos tanques.

Operador de estações 

elevatórias tratamento ou 

depuradoras

Efetua a vistoria aos equipamentos de bombagem, procedendo á sua manutenção; efetua a contagem diária da água bombada; procede à limpeza dos filtros de 

acordo com as normas técnicas aconselhadas; efetua a contagem do consumo de energia elétrica, elaborando o respetivo mapa; efetua análises periódicas da água; 

verifica o grau de cloragem e outros aspetos fisico-quimicos da mesma; verifica periódicamente o estado dos equipamentos que efetuam o tratamento da água; 

verifica as condições gerais de higiene da estação; verifica o bom funcionamento dos equipamentos eletromecânicos;  inspeciona o estado das grelhas de entrada 

de água residual; verifica as condições gerais do processo de sedimentação, procedendo à limpeza dos sedimentos quando necessário; verifica o grau de acidez das 

lamas, procedendo sempre que necessário à correção que as normas técnicas aconselham; acompanha com o necessário cuidado o processo de secagem das 

lamas; periódicamente retira amostra de água depurada, a fim de se conhecer o grau de pureza. Informa o superior hierárquico de qualquer anomalia verificada.

Pedreiro

Aparelha pedra em grosso; executa alvenaria de pedra, tijolo ou blocos de cimento, podendo também fazer o respetivo reboco; procede ao assentamento de 

manilhas, tubos e cantarias; executa muros e estruturas simples, com ou sem armaduras, podendo também encarregar-se de montagem de armaduras muito 

simples; executa outros trabalhos similares ou complementares dos descritos; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização, 

procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.

Pintor

Aplica camadas de tinta, verniz ou outros produtos afins, principalmente sobre superfícies de estuque, reboco, madeira e metal, para as proteger; verifica a 

qualidade do trabalho produzido; cria determinados efeitos ornamentais, quando necessário; por vezes, orçamenta trabalhos, assenta e substitui vidros e forra 

paredes, lambris e tetos com papel pintado; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização,  procedendo, quando necessário, à 

manutenção e reparação dos mesmos.

Motorista de pesados

Conduz veículos de elevada tonelagem, procede ao transporte de diversos materiais destinados ao abastecimento das obras de execução, bem como de produtos 

sobrantes das mesmas; assegura a manutenção do veículo, cuidando da sua limpeza; abastece a viatura de combustível possuindo para o efeito livro de requisições, 

cujo original preenche e entrega no posto de abastecimento; executa pequenas reparações, tomando, em caso de avarias maiores ou acidentes, as providências 

necessárias com vista à regularização dessas situações; preenche e entrega diariamente no sector de transportes o boletim diário da viatura, mencionando o tipo 

de serviço,Km efetuados e combustível introduzido; colabora quando necessário nas operações de carga e descarga; conduz, eventualmente, viaturas ligeiras.



Tratorista

Opera com tratores e respetivas alfaias, dumpers ou equipamentos similares aos indicados. Conduz ouitras viaturas ligeiras e pesadas ou máquinas necessárias aos 

tratamentos de limpeza e recolha de residuos. Zela pela conservação e limpeza da viatura distribuída, efetuando diáriamente as verificações normais do seu estado 

para garantir a sua operacionalidade.

Serviços gerais

Limpa conserva e garante a manutenção das instalações, e património municipais. Executa outras tarefas simples, não especificadas de caracter manual, exigindo 

principalmente esforço físico e conhecimentos práticos. Apoio aos colegas e técnicos no desempenho das suas tarefas, zela pela conservação e limpeza das 

ferramentas atribuídas.

Sonoplasta

Individualmente ou em colaboração com outros profissionais procede à montagem, instalação e operação de equipamentos destinados ao tratamento, 

amplificação ou gravação de sons; seleciona músicas e outros efeitos sonoros com o intuito de os introduzirem espetáculos de vária ordem (designadamente 

teatro, televisão, congressos, conferências) a partir da leitura de textos/ planos do evento ou da participação no ensaio do mesmo; procede à localização das saídas 

de som e respetivos volumes e concebe o esquema a utilizar na gravação do evento.

Telefonista

Estabelece ligações telefónicas para o exterior e transmite aos telefones internos chamadas recebidas; presta informações, dentro do seu âmbito; regista o 

movimento de chamadas e anota, sempre que necessário, as mensagens que respeitam a assuntos de serviço e transmite-as por escrito ou oralmente; zela pela 

conservação do material à sua guarda.

Porta-miras

Funções de natureza executiva de caracter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis; execução 

de tarefas de apoio elementar, indispensáveis ao funcionamento de órgãos ou serviços, podendo comportar exforço físico. É responsável pelos equipamentos sob 

sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.

Serralheiro civil

Repara e conserva 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, à manutenção e reparação dos mesmos.




