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Despacho n.º 26/2021 Processo n.º 2020/150.20.200/4 

Assunto: Mapa anual global consolidado de recrutamentos autorizados – 2021 

 
 

Considerando: 

• Que o mapa de pessoal para 2021 foi aprovado pelos órgão executivo e deliberativo, em reunião de 02 de 

dezembro e em sessão de 18 de dezembro, respetivamente, através da proposta n.º 349/2020/CM; 

• Que, nos termos do n.º 6 do artigo 30.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LTFP), em anexo à 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, cabe ao Presidente da Câmara, durante o primeiro trimestre 

do respetivo ano orçamental, aprovar, o mapa anual global consolidado de recrutamentos autorizados; 

• Que a referida aprovação permite, conforme resulta do n.º 4 do artigo 30.º da LTFP, a abertura de 

procedimentos concursais a que possam concorrer os trabalhadores com e sem vínculo de emprego 

público, nos limites constantes do mapa anual global aprovado. 

Aprovo, para os efeitos do disposto nos números 4 e 6 do artigo 30.º da Lei Geral de Trabalho em Funções 

Públicas (LTFP), em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o mapa anual global consolidado de recrutamentos 

autorizados para 2021 constante do documento anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante. 

Deverá o presente despacho ser publicado na página eletrónica do Município e, por extrato, no Diário da 

República. 

CUMPRA-SE TAL COMO NELE SE CONTÉM. 

Paços do Concelho, 01 de fevereiro de 2021 

 

A Presidente da Câmara Municipal,    

 

 
 
 
 
 
Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autografada. 
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PLANO DE RECRUTAMENTO PARA O ANO DE 2021a) 

Tipologia de 

Procedimento 

Concursal*

Carreira 
Habilitações 

académicas

Serviço onde irá 

desempenhar 

funções

Perfil/competências Funções a desempenhar

N.º de postos 

de trabalho a 

preencher

3

A1 Técnico superior
Licenciatura em 

Eng.ª Civil
SMPC

Funções consultivas, de estudo, planeamento, 

programação, avaliação e aplicação de métodos 

e processos de natureza técnica, que 

fundamentam e preparam a decisão, na área de 

atuação do serviço que integra, Proteção Civil, 

designadamente vistorias e apreciação de 

projetos de segurança contra incêndio e de 

medidas de autoproteção.

Orientação para resultados; Iniciativa e 

autonomia; Planeamento e organização; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Comunicação oral e escrita; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

1

A1 Técnico superior
Liceniatura em 

Proteção Civil
SMPC

Funções consultivas, de estudo, planeamento, 

programação, avaliação e aplicação de métodos 

e processos de natureza técnica, que 

fundamentam e preparam a decisão, na área de 

atuação do serviço que integra, nomeadamente 

apreciação e elaboração de informações, nas 

áreas da prevenção e avaliação de riscos e 

vulnerabilidades, planeamento e apoio às 

operações, logística e comunicações, 

sensibil ização e informação pública. 

Apresentação de procedimentos concursais no 

âmbito da contratação pública.

Orientação para resultados; Iniciativa e 

autonomia; Planeamento e organização; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Comunicação oral e escrita; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

1

A1 Assistente técnico 12.º ano SMPC

Funções de natureza executiva, de aplicação de 

métodos e processos, com base em diretivas 

definidas e instruções gerais, de grau médio de 

complexidade, na área de secretariado do 

serviço onde está inserido, nomeadamente 

assegurar o expediente, a organização e o 

arquivo de documentos, efetuar o atendimento 

telefónico e presencial, marcar entrevistas e 

reuniões.

Realização e orientação para resultados; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Organização e método de trabalho; Comunicação 

oral e escrita; Adaptação e melhoria continua; 

Conhecimentos especializados  e experiência.

1

2

A1 Assistente técnico 12.º ano SEA

Funções de natureza executiva de aplicação de 

métodos e processos, com base em diretivas 

definidas e instruções gerais, de grau médio de 

complexidade na área de atuação da subunidade 

orgânica onde se encontra integrado, 

nomeadamente registo e encaminhamento de 

documentaçáo e atendimento.

Realização e orientação para resultados; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Organização e método de trabalho; Comunicação 

oral e escrita; Adaptação e melhoria continua; 

Trabalho em equipa e cooperação; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

1

A1 Assistente técnico 12.º ano SA

Funções de natureza executiva de aplicação de 

métodos e processos, com base em diretivas 

definidas e instruções gerais, de grau médio de 

complexidade na área de atuação da subunidade 

orgânica onde se encontra integrado, 

designadamente, apoio na elaboração de 

minutas de contratos de comodato, 

arrendamento, de locação, aquisição de bens e 

serviços e empreitadas, e atendimento.

Realização e orientação para resultados; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Organização e método de trabalho; Comunicação 

oral e escrita; Adaptação e melhoria continua; 

Trabalho em equipa e cooperação; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

1

1

A1 Assistente técnico 12.º ano SRH

Funções de natureza executiva de aplicação de 

métodos e processos, com base em diretivas 

definidas e instruções gerais, de grau médio de 

complexidade nas áreas de atuação da 

subunidade orgânica onde se encontra integrado 

de recursos humanos.

Realização e orientação para resultados; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Organização e método de trabalho; Comunicação 

oral e escrita; Adaptação e melhoria continua; 

Trabalho em equipa e cooperação; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

1

DIVISÃO FINANCEIRA 2

A3 Técnico superior
Licenciatura em 

Gestão
DF

Funções consultivas, de estudo, planeamento, 

programação, avaliação e aplicação de métodos 

e processos de natureza técnica, que 

fundamentam e preparam a decisão, 

nomeadamente, todo o processo contabilistico 

relacionado com a contabilidade de custos.

Orientação para resultados; Iniciativa e 

autonomia; Planeamento e organização; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Comunicação oral e escrita; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

1

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL

Secção Administrativa

Secção de Recursos Humanos

Secção de Expediente e Apoio

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS
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Tipologia de 

Procedimento 

Concursal*

Carreira 
Habilitações 

académicas

Serviço onde irá 

desempenhar 

funções

Perfil/competências Funções a desempenhar

N.º de postos 

de trabalho a 

preencher

DIVISÃO FINANCEIRA 2

A1 Assistente técnico 12.º ano SC

Funções de natureza executiva de aplicação de 

métodos e processos, com base em diretivas 

definidas e instruções gerais, de grau médio de 

complexidade nas áreas de atuação das 

subunidades orgânicas onde se encontra 

integrads, designadamente execução de 

atividades de contabilidade.

Realização e orientação para resultados; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Organização e método de trabalho; Comunicação 

oral e escrita; Adaptação e melhoria continua; 

Conhecimentos especializados  e experiência.

1

5

A1 Técnico superior
Licenciatura em 

Arquitetura
DGUOP

Funções consultivas, de estudo, planeamento, 

programação, avaliação e aplicação de métodos 

e processos de natureza técnica, que 

fundamentam e preparam a decisão, na área de 

atuação da unidade orgânica que integra, 

nomeadamente,  emitir pareceres relativamente 

aos projetos de arquitetura; Atendimento 

presencial aos requerentes/técnicos, para 

prestação de esclarecimentos referentes aos 

processos.

Orientação para resultados; Iniciativa e 

autonomia; Planeamento e organização; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Comunicação oral e escrita; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

2

A1 Técnico superior
Licenciatura em 

Eng.ª Civil
DGUOP

Funções consultivas, de estudo, planeamento, 

programação, avaliação e aplicação de métodos 

e processos de natureza técnica, que 

fundamentam e preparam a decisão, na área de 

atuação da unidade orgânica que integra, 

nomeadamente apreciação e elaboração de 

informações referentes às operações 

urbanisticas requeridas pelos municipes; Análise 

de projetos.

Orientação para resultados; Iniciativa e 

autonomia; Planeamento e organização; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Comunicação oral e escrita; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

1

A1 Assistente técnico 12.º ano DGUOP

Funções de natureza executiva de aplicação de 

metodos e processos, com base em diretivas 

definidas e instruções gerais, de grau médio de 

complexidade de apoio administrativo na área 

de atuação da unidade orgânica onde se 

encontram integrados, designadamente, 

atendimento telefónico e presencial, elaboração 

de oficios, apoio administrativo aos técnicos da 

divisão, organização de processos e arquivo. 

Realização e orientação para resultados; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Organização e método de trabalho; Comunicação 

oral e escrita; Adaptação e melhoria continua; 

Conhecimentos especializados  e experiência.

1

A1 Assistente técnico 12.º ano SO

Funções de natureza executiva de aplicação de 

metodos e processos, com base em diretivas 

definidas e instruções gerais, de grau médio de 

complexidade de apoio administrativo na área 

de atuação da unidade orgânica onde se 

encontram integrados, designadamente, 

atendimento telefónico e presencial, elaboração 

de oficios, organização de processos e arquivo  

nas áreas, das obras particulares.

Realização e orientação para resultados; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Organização e método de trabalho; Comunicação 

oral e escrita; Adaptação e melhoria continua; 

Conhecimentos especializados  e experiência.

1

4

A1 Técnico superior
Licenciatura em

Arquitetura
DPEOM

Funções consultivas, de estudo, planeamento, 

programação, avaliação e aplicação de métodos 

e processos de natureza técnica, que 

fundamentam e preparam a decisão, na área de 

atuação da unidade orgânica que integra, 

nomeadamente elaborar estudos prévios, 

anteprojetos  e projetos de execução de 

arquitetura; Coordenar a compatibil ização das 

especialidades  intervenientes no projeto de 

arquitetura; Elaborar planos de gestão de 

resíduos de construção e demolição, organizar 

cadernos de encargos. Acompanhamento de obra.

Orientação para resultados; Iniciativa e 

autonomia; Planeamento e organização; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Comunicação oral e escrita; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

1

A3 Técnico superior

Licenciatura e 

Certificado de 

aptidão 

Profissional de 

Técnico Superior de 

Higiene e Segurança 

(Nível 5)

DPEOM

Funções consultivas, de estudo, planeamento, 

programação, avaliação e aplicação de métodos 

e processos de natureza técnica, que 

fundamentam e preparam a decisão, na área de 

atuação da unidade orgânica que integra, 

nomeadamente, planos de segurança e saúde, 

compilações técnicas, análise do 

desenvolvimento do Plano de Segurança e Saude; 

promover e verificar o cumprimentodo Plano de 

Segurança e Saúde em obra; promoção e 

divulgação reciproga entre os intervenientes.

Orientação para resultados; Iniciativa e 

autonomia; Planeamento e organização; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Comunicação oral e escrita; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

1

Secção de Contabilidade

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS PARTICULARES

Secção de Obras

DIVISÃO DE PROJETOS, ENERGIA E OBRAS MUNICIPAIS
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Tipologia de 

Procedimento 

Concursal*

Carreira 
Habilitações 

académicas

Serviço onde irá 

desempenhar 

funções

Perfil/competências Funções a desempenhar

N.º de postos 

de trabalho a 

preencher

4

A1 Técnico superior
Licenciatura em 

Eng.ª Civil
DGUOP

Funções consultivas, de estudo, planeamento, 

programação, avaliação e aplicação de métodos 

e processos de natureza técnica, que 

fundamentam e preparam a decisão, na área de 

atuação da unidade orgânica que integra, 

nomeadamente, executar projectos de 

estabilidade, de contenção e escavação, de redes 

prediais e públicas de abastecimento de água, de 

redes de drenagem de águas pluviais e residuais, 

de comportamento térmico, de segurança contra 

incêndios; Assegurar tecnicamente o 

acompanhamento das empreitadas; Coordenar a 

segurança nas empreitadas.

Orientação para resultados; Iniciativa e 

autonomia; Planeamento e organização; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Comunicação oral e escrita; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

1

A1 Técnico superior
Licenciatura em 

eletrotecnia
DGUOP

Funções consultivas, de estudo, planeamento, 

programação, avaliação e aplicação de métodos 

e processos de natureza técnica, que 

fundamentam e preparam a decisão, na área de 

atuação da unidade orgânica que integra, 

nomeadamente, executar projetos  de instalações 

eléctricas, de infra-estruturas de 

telecomunicações em edifícios, de infra-

estruturas eléctricas, de infra-estruturas de 

telecomunicações e de segurança integrada.

Orientação para resultados; Iniciativa e 

autonomia; Planeamento e organização; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Comunicação oral e escrita; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

1

11

A1 Técnico superior

Licenciatura em 

História da Arte ou 

Património Cultural

DTCPM

Funções consultivas, de estudo, planeamento, 

programação, avaliação e aplicação de métodos 

e processos de natureza técnica e ou cientifica, 

que fundamentam e preparam a decisão; 

Elaborar estudos, projetos e atividades 

conducentes à definição e concretização das 

politicas do municipio na área do património e 

cultura. Conceção e realização de ações de 

extensão cultural; Gestão e/ou apoio na 

organização de exposições e eventos; Gestão de 

equipamentos e infraestruturas culturais do 

municipio; Apreciar e elaborar informações 

referentes à atividade cultural; Elaborar 

procedimentos concursais, no âmbito da 

contratação pública, atualizar informação na 

área do património e cultura; atendimento ao 

público, realizar visitas guiadas . 

Orientação para resultados; Iniciativa e 

autonomia; Planeamento e organização; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Comunicação oral e escrita; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

1

A1 Técnico superior

Licenciatura em 

Sociologia ou 

Antropologia

DTCPM

Funções consultivas, de estudo, planeamento, 

programação, avaliação e aplicação de métodos 

e processos de natureza técnica e ou cientifica, 

que fundamentam e preparam a decisão; 

Elaborar estudos, projetos e atividades 

conducentes à definição e concretização das 

politicas do municipio na áreas da cultura ; 

Conceção e realização de ações de extensão 

cultural; Apreciar e elaborar informações 

referentes à atividade cultural, elaborar 

procedimentos concursais no âmbito da 

contratação pública; Realizar visitas guiadas e 

atendimento ao público. 

Orientação para resultados; Iniciativa e 

autonomia; Planeamento e organização; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Comunicação oral e escrita; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

1

A1 Técnico superior

Licenciatura 

Turismo, Marketing 

ou equivalente

DTCPM

Funções consultivas, de estudo, planeamento, 

programação, avaliação e aplicação de metodos 

e processos de natureza técnica, que 

fundamentam e preparam a decisão, apreciar e 

elaborar informações referentes à atividade 

turistica, elaborar procedimentos concursais no 

âmbito da contratação pública; Realizar visitas 

guiadas e outras ações promocionais, 

nomeadamente participar em feiras; Realizar 

revisões de classificação de empreendimentos 

turísicos; Atualizar informação turistica e 

atendimento ao público. 

Orientação para resultados; Iniciativa e 

autonomia; Planeamento e organização; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Comunicação oral e escrita; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

1

A3 Técnico superior

Licenciatura em 

Gestão área de 

Marketing e 

Publicidade

DTCPM

Funções consultivas, de estudo, planeamento, 

programação, avaliação e aplicação de metodos 

e processos de natureza técnica, que 

fundamentam e preparam a decisão, apreciar e 

elaborar informações referentes à atividade 

turistica, elaborar procedimentos concursais no 

âmbito da contratação pública, atualizar 

informação,  organização de atividades para 

diferentes públicos, atendimento ao público e 

participação em feiras. 

Orientação para resultados; Iniciativa e 

autonomia; Planeamento e organização; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Comunicação oral e escrita; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

1

A1
Assistente 

Operacional

Escolariadade 

Obrigatória
DTCPM

Funções de natureza executiva, de carácter 

manual ou mecânico, enquadradas em directivas 

definidas na área de atuação da unidade 

orgânica executando tarefas de apoio 

indispensáveis ao funcionamento dos serviços, 

podendo comportar esforço físico, 

nomeadamente, atendimento telefónico, gestão 

das entradas e saídas de utentes e materiais, 

apoio a eventos.

Realização e orientação para resultados; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Organização e método de trabalho; Comunicação 

oral e escrita e experiência.

2

DIVISÃO DE TURISMO, CULTURA, PATRIMÓNIO E MUSEUS

DIVISÃO DE PROJETOS, ENERGIA E OBRAS MUNICIPAIS
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Tipologia de 

Procedimento 

Concursal*

Carreira 
Habilitações 

académicas

Serviço onde irá 

desempenhar 

funções

Perfil/competências Funções a desempenhar

N.º de postos 

de trabalho a 

preencher

11

A3 Técnico superior
Licenciatura em 

Multimédia
Biblioteca

Funções consultivas, de estudo, planeamento, 

programação, avaliação e aplicação de métodos 

e processos de natureza técnica e ou cientifica, 

que fundamentam e preparam a decisão; 

Elaborar estudos, projetos e atividades 

conducentes à definição e concretização das 

politicas do municipio na área de BAD, 

nomeadamente, Gestão e administração da 

Biblioteca municipal, apoio técnico no dominio 

da gestão da informação; Atendimento ao 

público; Elaboração de procedimentos 

concursais no âmbito da contratação pública.

Orientação para resultados; Iniciativa e 

autonomia; Planeamento e organização; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Comunicação oral e escrita; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

1

A1 Assistente técnico 12.º ano Biblioteca

Funções de natureza executiva de aplicação de 

métodos e processos, com base em diretivas 

definidas e instruções gerais, de grau médio de 

complexidade nas áreas de atuação das 

respetiva unidade  orgânica onde se encontram 

integrados, nomeadamente tratamento 

documental, atendimento e manutenção do 

espaço de adulto; apoio ao tratamento 

documental; apoio à gestão e administração da 

Biblioteca.

Realização e orientação para resultados; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Organização e método de trabalho; Comunicação 

oral e escrita; Adaptação e melhoria continua; 

Conhecimentos especializados  e experiência.

3

A1
Assistente 

Operacional

Escolariadade 

Obrigatória
Biblioteca

Funções de natureza executiva, de carácter 

manual ou mecânico, enquadradas em directivas 

definidas na área de atuação da unidade 

orgânica executando tarefas de apoio 

indispensáveis ao funcionamento dos serviços, 

podendo comportar esforço físico, 

nomeadamente, atendimento telefónico, 

reprografia, gestão de stocks de material, 

receção e entrega de expediente.

Realização e orientação para resultados; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Organização e método de trabalho; Comunicação 

oral e escrita; Experiência.

1

4

A1 Técnico superior
Licenciatura em 

Eng.ª Mecânica
DGMRT

Funções consultivas, de estudo, planeamento,

programação, avaliação e aplicação de métodos

e processos de natureza técnica, que

fundamentam e preparam a decisão, na área de

atuação da unidade orgânica que integra,

nomeadamente, assegurar a gestão da

mobilidade e tráfego do concelho, o

planeamento, gestão e manutenção da rede

viária e a gestão e manutenção da frota

municipal.

Orientação para resultados; Iniciativa e 

autonomia; Planeamento e organização; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Comunicação oral e escrita; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

1

A1 Encarregado
Escolariadade 

Obrigatória
DGMRT

Exerce funções de programação, organização e 

controlo  das tarefas a executar pelo pessoal sob 

sua coordenação, por cujos resultados é 

responsável nomeadamente supervisão dos 

diferentes trabalhos em execução; Articulação do 

planeamento e execução do trabalho com o 

superior hierárquico; Dar cumprimento às 

necessidades de intervenção operacional 

relativas à manutenção da rede viária e 

sinalização rodoviária.

Realização e orientação para resultados; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Organização e método de trabalho; Comunicação 

oral e escrita; Coordenação; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

1

A1
Assistente 

Operacional

Escolariadade 

Obrigatória
DGMRT

Funções de natureza executiva, de carácter 

manual ou mecânico, enquadradas em diretivas 

definidas na área de atuação da unidade 

orgânica onde estão inseridos executando 

tarefas de apoio indispensáveis ao 

funcionamento dos serviços, podendo comportar 

esforço físico, nomeadamente, execução de obras 

de manutenção e reparação da via pública; 

Instalação e manutenção da sinalização e 

equipamentos de trânsito; Garantir a 

operacionalidade das máquinas e viaturas.

Realização e orientação para resultados; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Organização e método de trabalho; Comunicação 

oral e escrita; Otimização de recursos; 

Conhecimentos especializados  e experiência.

2

5

A1
Assistente 

Operacional

Escolariadade 

Obrigatória
DAML

Funções de natureza executiva, de carácter 

manual ou mecânico, enquadradas em directivas 

gerais bem definidas e com grau de 

complexidade baixo. Executar de tarefas de apoio 

elementares, indispensáveis ao funcionamento 

dos órgãos e serviços, podendo comportar 

esforço físico, nomeadamente trabalhos de 

limpeza e manutenção das instalações 

municipais e equipamentos; Verificar o stock do 

material e equipamento de limpeza.

Realização e orientação para resultados; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Organização e método de trabalho; Comunicação 

oral; Otimização de recursos; Experiência.

5

DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO, MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA

DIVISÃO DE TURISMO, CULTURA, PATRIMÓNIO E MUSEUS

DIVISÃO DE DE GESTÃO DA MOBILIDADE, REDE VIÁRIA E TRANSPORTES

 
 
 
 
 
 



 

 6/7 

 

 

Tipologia de 

Procedimento 

Concursal*

Carreira 
Habilitações 

académicas

Serviço onde irá 

desempenhar 

funções

Perfil/competências Funções a desempenhar

N.º de postos 

de trabalho a 

preencher

3

A1 Técnico superior
Licenciatura em 

Eng.ª do Ambiente
DAM

Funções consultivas, de estudo, planeamento, 

programação, avaliação e aplicação de métodos 

e processos de natureza técnica, que 

fundamentam e preparam a decisão, na área de 

atuação da unidade orgânica que integra, 

nomeadamente, na área de proteção do 

ambiente, da gestão de áreas portuárias e de 

áreas balneares, gestão da manutenção dos 

verdes e l impeza urbana; Apresentação de 

procedimentos concursais no âmbito da 

contratação pública.

Orientação para resultados; Iniciativa e 

autonomia; Planeamento e organização; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Comunicação oral e escrita; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

1

A1 Assistente técnico 12.º ano DAM

Funções de natureza executiva de aplicação de 

métodos e processos, com base em diretivas 

definidas e instruções gerais, de grau médio de 

complexidade nas áreas de atuação da unidade 

orgânica onde se encontra integrado 

nomeadamente, atendimento, apoio 

administrativo, expediente e arquivo.

Realização e orientação para resultados; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Organização e método de trabalho; Comunicação 

oral e escrita; Adaptação e melhoria continua; 

Conhecimentos especializados  e experiência.

1

A1
Assistente 

Operacional

Escolariadade 

Obrigatória
DAM

Funções de natureza executiva, de carácter 

manual ou mecânico, enquadradas em directivas 

definidas na área de atuação da unidade 

orgânica onde está inserido executando tarefas 

de apoio indispensáveis ao funcionamento dos 

serviços, podendo comportar esforço físico, 

nomeadamente,  vigilância e manutenção de 

Parque de Lazer; l impeza de espaços, manutenção 

de espaços verdes e corte de ervas.

Realização e orientação para resultados; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Organização e método de trabalho; Comunicação 

oral e escrita; Otimização de recursos; 

Conhecimentos especializados  e experiência.

1

7

A1 Técnico superior
Licenciatura em 

Eng.ª  Alimentar
DJS

Funções consultivas, de estudo, planeamento, 

programação, avaliação e aplicação de métodos 

e processos de natureza técnica, que 

fundamentam e preparam a decisão, na área de 

atuação da unidade orgânica que integra, 

nomeadamente na área da higiene e segurança 

alimentar nos mercados municipais e 

estabelecimentos de ensino; Apoio técnico aos 

responsáveis das bancas nos mercados 

municipais e empresários na área da 

restauração; Apresentação de procedimentos 

concursais no âmbito da contratação pública.

Orientação para resultados; Iniciativa e 

autonomia; Planeamento e organização; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Comunicação oral e escrita; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

1

A1 Assistente técnico 12.º ano DJS

Funções de natureza executiva de aplicação de 

métodos e processos, com base em diretivas 

definidas e instruções gerais, de grau médio de 

complexidade nas áreas de atuação da unidade 

orgânica onde se encontram integrados 

nomeadamente, atendimento, apoio 

administrativo, expediente e arquivo.

Realização e orientação para resultados; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Organização e método de trabalho; Comunicação 

oral e escrita; Adaptação e melhoria continua; 

Conhecimentos especializados  e experiência.

2

A1
Assistente 

Operacional

Escolariadade 

Obrigatória
DJS

Funções de natureza executiva, de carácter 

manual ou mecânico, enquadradas em directivas 

definidas na área de atuação da unidade 

orgânica onde estão inseridos executando 

tarefas de apoio indispensáveis ao 

funcionamento dos serviços, podendo comportar 

esforço físico, nomeadamente, executar a 

vigilância aos utentes das Piscinas Municipais, 

bem como zelar pelo cumprimento do 

regulamento da instalação; Efetuar actividades 

diárias de limpeza das instalações desportivas 

municipais; Manutenção e análise de águas/ar 

nas piscinas municipais; Apoio na vigilância de 

treinos/jogos realizados nas instalações 

desportivas municipais.

Realização e orientação para resultados; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Organização e método de trabalho; Comunicação 

oral e escrita; Otimização de recursos; 

Conhecimentos especializados  e experiência.

4

7

A1
Assistente 

Operacional

Escolariadade 

Obrigatória
DAS

Funções de natureza executiva, de carácter 

manual ou mecânico, enquadradas em diretivas 

definidas na área de atuação da unidade 

orgânica onde estão inseridos executando 

tarefas de apoio indispensáveis ao 

funcionamento dos serviços, podendo comportar 

esforço físico, nomeadamente atendimento 

telefónico e receção; Apoio à comunidade 

escolar; Atendimento e controlo dos materiais da 

reprografia; Garantir o bom funcionamento da 

biblioteca escolar; Apoio às crianças durante as 

refeições; Limpeza e arrumação das instalações 

educativas.

Realização e orientação para resultados; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Organização e método de trabalho; Comunicação 

oral e escrita; Otimização de recursos; 

Conhecimentos especializados  e experiência.

7

DIVISÃO DE ASUNTOS SOCIAIS

DIVISÃO DE  DESPORTO, JUVENTUDE E SAÚDE

DIVISÃO DE  AMBIENTE
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Tipologia de 

Procedimento 

Concursal*

Carreira 
Habilitações 

académicas

Serviço onde irá 

desempenhar 

funções

Perfil/competências Funções a desempenhar

N.º de postos 

de trabalho a 

preencher

2

A1 Assistente técnico 12.º ano DJF

Funções de natureza executiva de aplicação de 

métodos e processos, com base em diretivas 

definidas e instruções gerais, de grau médio de 

complexidade nas áreas de atuação Divisão onde 

se encontram integrados nomeadamente, 

recepção dos munícipes, fi ltragem e 

encaminhamento para o/a trabalhador 

responsável pelo processo; Implementar o plano 

de arquivo no serviço; Organizar o arquivo; 

Atendimento.

Realização e orientação para resultados; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Organização e método de trabalho; Comunicação 

oral e escrita; Adaptação e melhoria continua; 

Conhecimentos e experiência.

1

A3 Fiscal 12.º ano DJF

Fiscalizar e fazer cumprir os regulamentos, 

posturas municipais e demais dispositivos legais 

relativos às áreas de ocupação de via pública, 

publicidade, trânsito, obras particulares, 

abertura e funcionamento de estabalecimentos 

comerciais,  prestar informações sobre situações 

de facto com vista à instrução  de processos 

municipais nas áreas de atuação das várias 

unidades orgânicas.

Realização e orientação para resultados; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Organização e método de trabalho; Comunicação 

oral e escrita; Adaptação e melhoria continua; 

Conhecimentos especializados  e experiência.

1

2

A1
Assistente 

Operacional

Escolariadade 

Obrigatória
DCMA

Funções de natureza executiva, de carácter 

manual ou mecânico, enquadradas em directivas 

gerais bem definidas e com grau de 

complexidade baixo; Execução de tarefas de 

apoio elementares, indispensáveis ao 

funcionamento dos órgãos e serviços, podendo 

comportar esforço físico, nomeadamente 

atendimento ao público e gestão das entradas e 

saídas de utentes.

Realização e orientação para resultados; 

Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

Organização e método de trabalho; Comunicação 

oral e escrita; Otimização de recursos; 

experiência.

2

58TOTAL

DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E FISCALIZAÇÃO

DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

 
 
(a) Todos os postos de trabalho que venham a vagar em 2021, por motivo de falecimento, aposentação, rescisão e licença sem vencimento, podem ser 
preenchidos por candidatos sem vínculo à Função Pública 
 
(*) Legenda: 
A1 - Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e destinados a indivíduos, com ou sem vínculo de emprego público 
A2 - Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e destinados a indivíduos com vínculo de emprego público 
A3 - Procedimento por mobilidade 
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