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NOTA EXPLICATIVA 

 
ENQUADRAMENTO LEGAL  
 
O mapa de pessoal enquanto instrumento de planeamento de gestão de recursos humanos materializa a 

previsão dos trabalhadores que se prevê necessários. 

Este documento, assume um carater dinâmico, mediante a possibilidade de ajustamento e alteração sempre 

que se revele necessário, por forma a dar resposta célere e eficaz aos problemas com que o Município se vê 

confrontado diariamente e às solicitações e expetativas da autarquia. 

Nessa sequência, e por força do incremento de algumas atividades e, consequentemente do volume de 

trabalho, existe a necessidade de se reforçar as equipas das unidades orgânicas, Divisão de Financeira e 

Divisão de Turismo, Cultura e Património e Museus. 

À semelhança do que sucede para o Mapa de Pessoal, é da competência da Assembleia Municipal a 

aprovação do documento em apreço, de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 29.º da LTFP, em anexo à 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 
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2.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL  

 

 

CTTI
Outros 

Com. Serv.

Chefe de Divisão 

Intermédia de 2.º 

Grau

Economia ou 

Gestão

Finanças e 

Património

Organizar as atividades da divisão; 

distribuir, orientar e controlar a 

execução e a qualidade técnica do 

trabalho produzido, assegurando a 

gestão dos trabalhadores integrados 

na divisão e a prossecução das 

atribuições previstas na Estrutura 

Flexível dos Serviços do Municipio de 

Tavira e constante do Regulamento 

de Organização dos Serviços 

Municipais.

Planeamento e organização; 

Otimização de recursos; Liderança 

e gestão de pessoas; Decisão.

1 1

Licenciatura em 

Economia

Projetos 

comunitários

Funções consultivas, de estudo, 

planeamento, programação, 

avaliação e aplicação de métodos e 

processos de natureza técnica, que 

fundamentam e preparam a decisão, 

nomeadamente a preparação e 

gestão de candidaturas a fontes de 

financiamento nacionais e 

comunitárias.

Orientação para resultados; 

Iniciativa e autonomia; 

Planeamento e organização; 

Responsabilidade e compromisso 

com o serviço; Comunicação oral e 

escrita; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

1 1

Licenciatura em 

Gestão
Contabilidade

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 1 1 3

Técnico Superior

Licenciatura em 

Assessoria e 

Administração

Projetos 

comunitários

Funções consultivas, de estudo, 

planeamento, programação, 

avaliação e aplicação de métodos e 

processos de natureza técnica, que 

fundamentam e preparam a decisão, 

nomeadamente o acompanhamento 

de candidaturas  a fontes de 

financiamento nacionais e 

comunitárias, e apoio ao órgão 

deliberativo.

Orientação para resultados; 

Iniciativa e autonomia; 

Planeamento e organização; 

Responsabilidade e compromisso 

com o serviço; Comunicação oral e 

escrita; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

1 1

Coordenador 

Técnico 

12.º ano de 

escolaridade

Contabilidade e 

Património

Funções de natureza técnica e 

administrativa de maior 

complexidade,  nomeadamente 

pogramação, organização e 

supervisão do trabalho do pessoal 

que coordena em conformidade com 

as orientações e diretivas 

superiormente definidas, nas áreas 

de atuação das subunidades 

orgânicas onde estão inseridos de 

contabilidade e património.

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.

2 2

Assistente 

Técnico

12.º ano de 

escolaridade
Tesouraria

Atividades de programação e 

organização do trabalho do pessoal 

que coordena segundo orientações e 

diretivas superiores. Funções de 

natureza técnica e administrativa de 

maior complexidade na área da 

tesouraria, nomeadamente proceder 

à liquidação de despesa, cobrança de 

receitas e depósitos bancários, 

controlo do saldo de tesouraria.

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 1

Assistente 

Técnico

12.º ano de 

escolaridade
Administrativa

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 

encontram integrados, 

designadamente execução de 

atividades de contabilidade, 

tesouraria, património e taxas.

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.

7 3 10

Cargos/                           

Carreiras/                                   

Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Atribuições/AtividadesÁrea Funcional Competências

Total de 

Postos de 

Trabalho 

Previstos

   Postos de Trabalho

Ocupados

Cativos Previsionais

Técnico Superior

DIVISÃO FINANCEIRA

UNIDADES ORGÂNICAS FLEXÍVEIS



 

4 

 

 

 

CTTI
Outros 

Com. Serv.

Fiscal 
12.º ano de 

escolaridade 
Administrativa

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 

onde está inserido, taxas e licenças.

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 1

Assistente 

Operacional

Escolaridade 

Obrigatória
Administrativa

Funções de natureza executiva, de 

caracter manual ou mecânico, 

enquadradas em diretivas definidas, 

na área de atuação da unidade 

orgânica onde está inserido, 

executando tarefas de apoio 

indispensáveis ao funcionamento 

dos serviços, podendo comportar 

esforço fisico, nomeadamente 

conferir e juntar, em múltiplas fases, 

toda a documentação de 

processamento da despesa e 

transmissão de informações verbais 

ou telefónicas.

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 1

15 1 1 4 21

Chefe de Divisão 

Intermédia de 2.º 

Grau

Licenciatura em 

História da Arte, 

Turismo ou 

Marketing

Turismo, Cultura, 

Património e 

Museus

Organizar as atividades da divisão; 

Distribuir, orientar e controlar a 

execução e qualidade técnica do 

trabalho produzido, assegurando a 

gestão dos trabalhadores integrados 

na divisão e a prossecução das 

atribuições previstas na Estrutura 

Flexível dos Serviços do Municipio de 

Tavira e constante do Regulamento 

de Organização dos Serviços 

Municipais.

Planeamento e organização; 

Otimização de recursos; Liderança 

e gestão de pessoas; Decisão.

1 1

Licenciatura em 

Marketing
1 1

Licenciatura em 

Sociologia ou 

Antropologia

1 1 2

Licenciatura em 

História
1 1

Licenciatura em 

Arqueologia ou 

Arqueologia/Histó

ria

3 3

Licenciatura em 

História de Arte ou 

Património 

Cultural

1 1 2

Licenciatura em 

Gestão Hoteleira
1 1

Licenciatura em 

Artes Plásticas
1 1

Licenciatura em 

Gestão área de 

Marketing e 

Publicidade

1 1

Licenciatura em 

Património 

Cultural

1 1

Licenciatura em 

Turismo, 

Marketing ou 

equivalente

2 2

Bacharelato em 

Gestão Hoteleira
1 1

Bacharelato em 

Conservação e 

Restauro

1 1

Cargos/                           

Carreiras/                                   

Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Atribuições/AtividadesÁrea Funcional Competências

Total de 

Postos de 

Trabalho 

Previstos

   Postos de Trabalho

Ocupados

Cativos Previsionais

DIVISÃO DE TURISMO, CULTURA, PATRIMÓNIO E MUSEUS

DIVISÃO FINANCEIRA

UNIDADES ORGÂNICAS FLEXÍVEIS

SUBTOTAL

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 e 

turismo, nomeadamente 

conservação, tratamento e difusão 

do património museológico e 

arqueológico, conceção e realização 

de ações de extensão cultural; Apoio 

na organização e montagem de 

exposições; Gestão dos 

equipamentos e infraestruturas 

culturais do municipio, apreciar e 

elaborar informações referentes à 

atividade turistica, elaborar 

procedimentos concursais no âmbito 

da contratação pública, atualizar 

informação turistica, atendimento ao 

público e participação em feiras. 

Turismo, Cultura, 

Património e 

Museus

Técnico Superior

Orientação para resultados; 

Iniciativa e autonomia; 

Planeamento e organização; 

Responsabilidade e compromisso 

com o serviço; Comunicação oral e 

escrita; Conhecimentos 

especializados  e experiência.
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CTTI
Outros 

Com. Serv.

Licenciatura em 

História
1 1

Licenciatura em 

Gestão dos 

Recursos Humanos 

e Psicologia do 

trabalho

1 1

Licenciatura em 

Ciências da 

Informação e da 

Comunicação

1 1

Licenciatura em 

Gestão
1 1

Licenciatura em 

Multimédia
1 1

Coordenador 

Técnico

12.º ano de 

escolaridade
Cultura

Funções de natureza técnica e 

administrativa de maior 

complexidade, nomeadamente, 

programação,organização e 

supervisão do trabalho do pessoal 

que coordena em conformidade com 

as orientações e diretivas 

superiormente definidas, na área da 

atividade cultural promovida e 

acolhida pela Divisão.

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 1

Assistente 

Técnico

12.º ano de 

escolaridade
Administrativa

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 

do Turismo, Cultura, Património e 

Museus da respetiva unidade e 

subunidade orgânica onde se 

encontram integrados.

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.

4 3 7

Assistente 

Técnico

12.º ano de 

escolaridade
Administrativa

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 3 6

Assistente 

Técnico

Curso Profissional 

de nível III 

Museografia 

Arqueológica ou 

Património 

Cultural 

Museus

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, inventariar, estudar 

e divulgar peças, estruturas ou 

conjuntos arqueológicos e 

escavações; Limpar, restaurar e 

desenhar peças arqueológicas; 

Revelar as fotografias tiradas em 

estações arqueológicas; Montar 

exposições.

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 1

Assistente Técico

Curso Técnico 

Profissional de 

Biblioteca e 

Documentação 

nível III

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 

da unidade orgânica onde se 

encontram integrados, 

nomeadamente, tratamento 

documental; Atendimento e 

manutenção do espaço adultos; 

Apoio ao tratamento documental nas 

bibliotecas escolares; Serviço de 

apoio à gestão e administração da 

Biblioteca Municipal.         

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.

4 4

Cargos/                           

Carreiras/                                   

Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Atribuições/AtividadesÁrea Funcional Competências

Total de 

Postos de 

Trabalho 

Previstos

   Postos de Trabalho

Ocupados

Cativos Previsionais

DIVISÃO DE TURISMO, CULTURA, PATRIMÓNIO E MUSEUS

UNIDADES ORGÂNICAS FLEXÍVEIS

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.

Orientação para resultados; 

Iniciativa e autonomia; 

Planeamento e organização; 

Responsabilidade e compromisso 

com o serviço; Comunicação oral e 

escrita; Conhecimentos 

especializados  e experiência.

Técnico Superior
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CTTI
Outros 

Com. Serv.

Assistente 

Operacional

Escolaridade 

Obrigatória
Receção e vigilância

Funções de natureza executiva, de 

carácter manual ou mecânico, 

enquadradas em diretivas 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; Experiência.

8 2 10

Assistente 

Operacional

Escolaridade 

Obrigatória
Administrativa

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, 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.

3 1 4

38 0 2 16 56

Cargos/                           

Carreiras/                                   

Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Atribuições/AtividadesÁrea Funcional Competências

Total de 

Postos de 

Trabalho 

Previstos

   Postos de Trabalho

Ocupados

Cativos Previsionais

DIVISÃO DE TURISMO, CULTURA, PATRIMÓNIO E MUSEUS

UNIDADES ORGÂNICAS FLEXÍVEIS

SUBTOTAL
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2.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE RECRUTAMENTO

 

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 4

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

A1 Assistente técnico 12.º ano DF

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 

integradas, designadamente execução de 

atividades da área financeira e taxas.

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 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 

integradas, 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

14

A3 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 Técnico 12.º ano DTCPM

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 apoio administrativo 

nas áreas do Turismo, Cultura, Património e 

Museus.

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

Secção de Contabilidade

DIVISÃO DE TURISMO, CULTURA, PATRIMÓNIO E MUSEUS
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(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 

 

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

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

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


